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 דשוק ותדבר

 ה"זצוקללה ק"הגה ר"אדמו מרן ק"כ מאת

 רבה רשתפ

והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך ולאמתך  וגו' "ושבתה הארץ שבת לה'
ומבואר דשביעית הוא הפקר ונחלקו בו ו(. ,ולשכירך ולתושבך הגרים עמך" )כה:ב

רבינו המבי"ט והב"י אי שביעית משמט ממילא והארץ נעשית הפקר או שיש חיוב 
 להפקיר וכל שלא הפקיר לא הוה ליה הפקר והארכתי בזה כבר בכמה מקומות.

( רב אסי אמר לר' פנחס תא :והנה בירושלמי )יומא פ"ג הובא בפי' הר"ח יומא לו
ואמר רב דרגיל בשם לא יכיל  ,"ל לית אני יכול דאנא אכיל מעשרא ,נמסור לך השם

ואפילו  ,מיכול מבר נש כלום. מבואר מדברי הירושלמי דמי שנהנה משל אחרים
מ"מ כיון דמקבל  ,מתרומות ומעשרות שהן מתנות כהונה ומשלחן גבוה קא זכי

 ל להשתמש בשם.ומאחרים הו"ל בכלל נהנה מאחרים ולא יכ

שאזל בשדה חבירו  ,מאן דאכיל מפירות שביעית מקרקע שאינו שלו ויש להסתפק אי
הגם דהתורה הפקירה ומ"מ הרי הוא  -אם הוא בכלל נהנה משל אחרים  ,ולוקח פירות

ואין  ,או דנימא כיון דהתורה הפקירה א"כ ל"ל מגרמיה כלום ,לא גרע ממעשרות ללוי
אפקעתא דמלכא ומופקרת וי"ל דבהא תליא דאי שביעית  .זה בכלל נהנה משל אחרים

א"כ  ,אבל אי כל אחד חייב להפקיר .א"כ לא הוי בכלל נהנה משל אחרים ,הקרקע בע"כ
ועיין נדרים  .עד שלא הפקיר הרי אסור לו ליקחו והו"ל כעין נהנה משל אחרים, וי"ל

 פ"ה בר"ן שם מחלוקת הרשב"א והר"ן במודר הנאה ודו"ק.

( הרוצה :חיד"א בפתח עינים על מס' ברכות )יולא אוכל לעבור מלהעיר מה שראיתי לה
 'והביא מה שכתב בס .והרוצה שלא ליהנות אל יהנה כשמואל ,ליהנות יהנה כאלישע

וכתב עליו  ,דאלישע לא ידע שם המפורש ולכך נהנה (דף א' ע"גברכות  ,ח"ג)זרע ברך 
 (ת סי' ט'פ' אלו טריפו)מ"ש המהרש"ל  'ואישתמיטתי ,החיד"א ז"ל וליתא דודאי ידע

 וכן הוא ברור ופשוט ע"כ. ,שכתבו בפשיטות דאלישע ידע (סי' ס"ו)ופסקי מהר"ם ריקנטי 

"ס בתשובה תאיברא דרבינו הח .ולפום ריהטא דבר גדול הקשה דלית ליה פירוקא
הכ"נ מותר יקצ"ח( כתב נמי ליישב שתי קושיות א' מה דקיי"ל ב-"ח סי' קצ"זו)א

ואיהו יליף מהגדולות שעשה אלישע  ,(.)מגילה כז לעשותה ביהמ"ד דלא כר' יוחנן
אולי נימא להלכתא דלא עביד ברחמים אלא בהשבעה איך בנה  ,ואלישע ברחמי עביד

 'ותי .ר' יוחנן ע"ז דאלישע ברחמי עביד ונולד דין חדש דביהכ"נ עדיף מביהמ"ד וכו'
הרי אמרו ו ,ע"פ דעת הירושלמי הנ"ל סה"ז דיודעי השם צריך שלא יהנה משום אדם

 הרוצה ליהנות כאלישע נמצא היה פשוט לר' יוחנן דאלישע לא השתמש בשם כיון שנהנה
ואולי משו"ה בשונמית צוה לגחזי לשום המשענת וכשלא הואיל הלך והתפלל עליו ולא 

 עשה בשם ע"ש מה שהאריך ולפ"ז תקשה נמי למרן הח"ס כקושית החיד"א ז"ל.

היודע השם הנכבד והנורא צריך שלא יהנה משל  ,ועיינתי בשו"ת הריקנטי הנ"ל וז"ל
אחרים דאמרינן בירושלמי גבי אנא השם ר' אסי אמר לר' פנחס )גירסת הירושלמי חד 
אסי וכן הוא בר"ח( וכו' עד מבר נש כלום. וקשה לריא"ז מדאמר הרוצה ליהנות יהנה 



דורון  אבל ,ואלישע פשיטא דהוה ידע ושמא ר"ל אסור ליהנות בתורת צדקה ,כאלישע
שהרי בירושלמי  ,עכ"ל. ולכאורה תי' הריא"ז צ"ע ,כך פי' ריא"ז ,דרך כבוד דלמא שרי

והנהנה מן המעשר ודאי דרך כבוד הוא ולא  ,שם אמר ר' פנחס לפי שנהנה מן המעשר
ואולי היתה כוונתו שנהנה מן המעשר מה  .ואדרבה משלחן גבוה קא זכו ,בתור צדקה

 ,לו בתור צדקה אף שלא אמר שאני נהנה מן הצדקה שנותנין מעשר כספים ונותנין
 ,וצ"ע. ובמעשה בצלאל שם הביא מאלשי"ך )מלכים ב' ב'( שאלישע קילל בשם ה'

 א"כ ידע השם ע"ש. ,שקללם בשם מ"ב ולכן מתו מ"ב ילדים

כתב אין  (סי' תע"א) סידיםחפר דהנה בס ,האמנם לאחר העיון לפענ"ד דלא קשה
ומי שעוסק בהשבעות לא  .כדי שלא יעסוק בהם וכו' ע"ש מלמדים את השם אלא לחכם

וגם לעוה"ב )ע"ש סי' ר"ה ובמקור חסד שם  ,יהיה סופו טוב בגופו או בבניו כל ימיו
וסי' תס"ט וסי' תקכ"ו ובחסדי עולם בסופו באריכות(. ולפ"ז י"ל דתרוייהו אמת 

 דללמוד אפשר אפילו למי שנהנה מאחרים אלא שאין להשתמש בו ע"ש.

וכמ"ש בגמ'  ,ומעתה י"ל דאלישע ידע השם ומ"מ לא השתמש אלא ברחמי הוא דעבד
והא דאמרו בירושלמי הא דר' פנחס לא רצה שילמדהו הוא לפי שלא  .מגילה ולא בשם

ומה מדויק  .א לידי נסיון ח"ו שידע השם וישתמש בו לפעמים ויבא לידי עונשורצה לב
והנה דייק לשון  .לא יכיל מיכול מבר נש דאמר רב דרגיל בשם ,בזה לשון הירושלמי

 דודאי אפשר שידע השם אבל לא היה רגיל להשתמש בו. ',דידע בשם'ולא  'דרגיל'

ומה שהביא מאלישע שקלל הילדים בשם, דמשמע תרתי דידע וגם השתמש בו, י"ל 
או יאמר שזה ג"כ היה בתפלה ולא שהוגה את השם אלא קללם בשם ה'  ,בתרי אנפי
כי קשה אליהם היאך  ,ונחלקו רבותינו ז"ל בזה .שזה אפשר בתפלה ,ושמתאככל קללה 

 ,מהם אמרו על שם שבזוהו נתן עיניו בהם ונענשו ,גרם הנביא מיתה למ"ב ילדי ישראל
לם וומהם אמרו שראה כ .כמו שאמרו כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני

ומהם  ,הן אמרו בלוריות ראה להם כע"זשאמותיהם נתעברו ביו"כ וראוין הן למיתה, ומ
 לפיכך אררם ,אמרו שלא ראה בהם לחלוחית מצוה ולא עתידה להיות לא בהם ולא בזרעם

 וא"כ לא היה זה שהרגם בשם המפורש כלל לפ"ז. (.עיין רד"ק שם)לסלקם מן העולם 

צ"ל שבאמת מצינו שאלישע בזה לא  ,ואם נאמר דבשם המפורש הרגם והשתמש בשם
אחד שגירה דובים  ,חלאים חלה אלישע ג'( ת"ר .כמו שאמרו ז"ל )סוטה מז ,שהטוב ע

הגם שהיו יבשים  ,בתינוקות ואחד וכו' מבואר דנענש אלישע בשביל שגירה הדובים
וא"כ יש לומר דזה היה עונשו שהי' אסור לו להשתמש  .בלי שום לחלוחית של מצוה

 דרך קללה ותפלה וכנ"ל. ומיהו כנראה דבאמת לא היה זה אלא .בשם המפורש

הנה רבינו הרש"ל שם כתב  (,פ' אלו טריפות סי' ט')גם מה שהקשה מדברי היש"ש 
וכי  ,וקשה מאלישע שנהנה .מי שיודע שם הנכבד צריך שלא יהנה משל אחרים ,וז"ל

והנה ממה שכתב היש"ש ז"ל מצאתי כתוב משמע דלא ראה שהוא  .לא ידע השם
שה ליה להחיד"א דילמא אהכ"נ, ומיהו לפמ"ש א"כ א"כ מאי ק ,ירושלמי מפורשת

נראה ביאור הירושלמי דרק להשתמש בו אסור אבל לדעת אפשר שידע וממילא אתי 
שפיר דודאי י"ל דאלישע ידע השם המפורש ולא השתמש עמו אלא פעם ובזה נענש 
כיון שנהנה והנהנה מאחרים אינו רשאי להשתמש בשמו של הקב"ה וכדעת הירושלמי 

 .בס"דואתי שפיר הכל  ,להנ"



 מגיד משנהליקוטי 
 רבה פרשת

 כשם שנאמר בשבת בראשית

 ,ש"יפר ב(.:)כה "כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'"
 לשם ה', כשם שנאמר בשבת בראשית.

 שבת איסור גברא או איסור חפצא

ארבעים מלאכות חסר אחת: הזורע נראה בס"ד לומר דהתנא כאשר חשב )שבת עג.( 
והחורש והקוצר וכו', נזכרו בלשון האדם הפועל, הוא זורע הוא חורש וכו'. אבל 

ן הפעולה, וז"ל: ומנין הרמב"ם )הל' שבת פ"ז ה"א( כשחשב המלאכות מזכירן בלשו
כל אבות מלאכות ארבעים חסר אחת, ואלו הן החרישה הזריעה והקצירה. וצריך 

א( בשם "עיון למה שינה הרמב"ם מלשון המשנה. וכתב בשו"ת רבי עזריאל )סי' קמ
הגאון רבי מרדכי בנעט זצ"ל, דהתנא של המשנה סובר כרבי שמעון דמלאכה שאינה 

אם כן הזריעה מצד עצמה מותרת, אלא שעל הגברא צריכה לגופה פטור עליה, ו
אבל הרמב"ם לשיטתו  .איכא איסור לזרוע, ולכן התחיל הזורע והקוצר והחורש

דפסק דמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, א"כ האיסור על הזריעה והקצירה, ולא 
 דוקא על הזורע, ולכן מנה הזריעה והקצירה והחרישה.

 שמיטה כשבת

הרמב"ם שבשבת האיסור על חפצא, ולא על הגברא, וכמו כן היוצא מזה שלדעת 
כמו שנאמר  "ושבתה הארץ שבת לה'". וז"ש אבשמיטה, שהעיקר שהקרקע שובת

 בשבת בראשית, ששניהם הם איסור חפצא.

                                                           
וז"ל: אך להבין ענין שמיטה מה היא, נראה דהנה  ,נביא כאן דברים נפלאים של המאור ושמש א

הקב"ה ברא כל העולמות כדי שידעו כל הברואים מאלקותו יתברך שמו, ולא יעברו רצונו ולא 
ישנו את תפקידם, ששים ושמחים לעשות רצון קונם וכו'. שהארץ עברה על הציווי, שהקב"ה 

עץ 'שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, והיא לא הוציאה אלא  'עץ פרי עושה פרי' אמר לה שתוציא
וכו'. גם נוכל לומר שחטא הארץ גרם חטא אדם, כי מה שנתאווה חוה לאכול מעץ  'עושה פרי

לולי הארץ ששינה תפקידה היה בכל העולם יהדעת היה מפני זה שטעם עצו ופריו שוין וכו', וא
י ששינה תפקידה לא היה בכל "וע .מתאוין לעץ הדעת שבגן עדן טעם עץ והפרי שוים, ולא היו

העולם שיהיה טעם העץ והפרי שוין, לכן התאוו תאוה לעץ הדעת שבגן עדן שבראו הקב"ה 
 כרצונו, והיה בו טעם עצו ופריו שוין.

ויש פנים לכאן ולכאן, ואם נאמר שחטא הארץ גרם חטא אדם, צריכה הארץ תחילה לתקן את 
ולפי הסברה שכוונתה היה לטובה בזה, צריך האדם  .ז ישוב גם האדם בתשובה"ה, ועיתו  אשר ע  

 ז יזדכך גם הארץ."ועי ,לשוב בתחילה ולהזדכך עצמו

כי אף שבדבר זה שינה הארץ  ,והן אמת שזה בזה תלויה, אך העיקר תיקון הארץ תלויה באדם
ריעה, כמו שאמר הכתוב מ הוציאה תבואתה בלא חרישה וז"לה שלא הוציאה עץ פרי, מיתח

, והוצרכו "וקוץ ודרדר תצמיח לך"יח( :כ כשחטא אדם כתיב )ג"ו' ואחכה( ו:)בראשית ב
לחרוש ולזרוע וכו' אבל קודם חטא אדם הוציאה תבואתה כפי רצון הבורא ברוך הוא בלא 



 עיקר מלאכת שבת בשדה

עוד יש לומר לפי מה שכתב העיטור דמלאכות שבת דאורייתא עיקרן הוא מלאכת 
ולפ"ז י"ל דשמיטה כיון שהוא איסור שביתה על השדה  .עיםוהדברים ידו ,השדה

כשם שנאמר  ?ואיזה שביתה ".ושבתה הארץ שבת לה'"ממלאכת השדה, לכן אמר 
 בשבת בראשית שהוא ממלאכת השדה.

❖ 

והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך וגו' ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל "
הא אסור לאכול קודם שיתן  ,והקשה הייטב לבז(. -ו:)כה "לותבואתה לאכ
 .'לבהמתך'ואח"כ  'לך'ל )ברכות מ.(, ולמה כתיב קודם ולבהמתו לאכ

 ביאור הענין שכהנים חייבים בברכת המזון ובזימון

נראה לומר לפי מה שאיתא בתוספתא )ברכות פ"ה הט"ו( הכל חייבים בברכת 
זימון כהנים וכו'. המזון כהנים לוים וישראלים, וכן בגמרא )ערכין ד.( הכל חייבים ב

                                                                                                                                  
וכן יהיה לעתיד כשיתוקן הכל וכו'. לכן אם האדם שב בתשובה שלימה  .חרישה וזריעה כלל

תקן מעשיו כראוי, ומשים בטחונו בו יתברך שמו שהוא זן ומפרנס מקרני ראמים, גם הארץ ומ
נזדככת ומתחרטת על ששינה תפקידה בימי בראשית, ושבה לעשות רצון הבורא להוציאה 

י. וראיה לזה שגם עתה שבני אדם חורשין וזורעין, ואין דתבואתה בלא חרישה וזריעה עד בלי 
א לפי מעשה בני אדם, ואם ח"ו אינם מטיבים מעשיהם הארץ משנה הארץ מוציאה תבואה אל

מ( וכו' שהארץ אינה משנה :)איוב לא "צא חוח ותחת שעורה באשהיתחת חטה "פירותיה, ו
 י מעשי בני אדם, הרי שהזדככות הארץ תלויה בהזדככות האדם וכו'."מעשיה אלא ע

חרישה וזריעה, עד שיבואו לארץ  יין לא היה לה הזדככות כל כך שתוציא תבואתה בלידאך ע
ם לשלוט ביצרו ולתקן מעשיו, וגם דישראל, ואוירא לארץ ישראל מחכים )ב"ב קנח:( ויוכל הא

הארצות של ארץ ישראל אינו מגושם כל כך כמו בשארי ארצות, שהיא מקודשת משאר ארצות, 
רה ועבודה ולא ושם יזרעו שש שנים לשם קדושה, דהיינו רק לקיום גופם שיוכלו לעסוק בתו

ז לידי זיכוך יותר "לשם תאות עולם הזה, ולא להרבות הון, ובזה מקדשין הארץ, ובאה הארץ עי
ומתחרטת יותר על השינה של ימי בראשית, ותוכל להוציא תבואתה בשנה השביעית אף אם לא 

 יחרשו ולא יזרעו, ויספיק תבואה די והותר בשפע רב לאין שיעור וכו'.

, כלומר במעמד הר סיני, "וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר"ר הפסוקים א לביאווועתה נב
ה למשה שיאמר להם "ז נזדככה גם הארץ, אמר הקב"שנזדכך ישראל מזוהמת הנחש, ועי

וגם הארציות אינו מגושם כל כך כנ"ל, ושם  ,כשיבואו לארץ שאוירא דארץ ישראל מחכים
ימי בשינה ש המתבוא לידי תשובה גמורה על יזרעו שש שנים לשם קדושה, ובזה יקדשו הארץ ו

כי תבואו אל "קדם, ותוציא בשנה השביעית תבואתה עד בלי די בלא חרישה וזריעה. וזהו 
ושבתה הארץ שבת "דייקא, שאוירא דארץ ישראל מחכים כנ"ל.  "הארץ אשר אני נותן לכם

אשית, ומהיכא , ר"ל שם תשוב הארץ לה' בתשובה שלימה על ששינה תפקידה בימי בר"לה'
 "ושש שנים תזמור כרמך"לשם קדושה,  "שש שנים תזרע שדך"תביא לה תשובה, אמר הכתוב 

לשם קדושה, ובזה תתקדש הארץ ותזדכך כל כך ותשוב בתשובה שלימה לפניו יתברך על 
פ ", ומה היא הקדושה, אע"ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ"ואז יהיה  .השינה

, ר"ל שתוציא "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה"כ ", אעפ"ך לא תזמורשדך לא תזרע וכרמ"ש
, ר"ל שיהיה לך כל "כל תבואתה לאכול"וזהו  .תבואתה בלא חרישה וזריעה עד בלי די

 הצטרכות שלך מתבואתה של שנה השביעית.



ופריך פשיטא, ומשני כהנים איצטריך ליה דקאכלי קדשים, סלקא דעתך אמינא 
לג( אמר רחמנא, והא כפרה הוא, קמ"ל :)שמות כט "פר בהםוואכלו אתם אשר כ"
טו( והא איתנהו. הנה בספרי )שו"ת משנ"ה ח"ג סי' :)דברים יא "ואכלת ושבעת"
דעתך שהאוכל קדשים פטור מברכת המזון ח( הארכתי בפירוש הגמרא, דסלקא "רי

משום שהיא מצוה, ולא חייבה התורה רק לאכילת חולין, וכמו שכתב שם רבינו 
בשביעה תלה  -' ואכלת ושבעת'ם שהאכילה חובה היא ולא תיבעי זימון, קמ"ל וגרש

 רחמנא, והא איתנהו.

 פירות שמיטה הראויים לאדם אסור להאכיל לבהמה

להאכיל לבהמתו קודם אכילתו, אמנם זה דוקא במאכל  נראה דאף שחייב אדםו
הראוי לבהמה, אבל אסור לתת קדשים לבהמה, כגון תרומה הראוי למאכל אדם 

משמרת "ח( :)יבמות סו:( משום שכתיב )במדבר יח 'אפילו כהן, כמו שכתבו התוס
)עי' תרומות פי"א מ"ט ובר"ש שם, ועי' משנה למלך הל' תרומות פ"ו  "תרומתי

, ואסור למוכרו ותופס דמיו, ומותר רק 'קודש'. הנה במאכלי שמיטה כתיב ה"א(
לאכילה ולא לסחורה )עי' ע"ז סב.( ולא לבהמתו, דדבר הראוי לאדם אסור ליתנו 
לבהמתו )עי' שביעית פ"ח מ"א(. וא"כ בשמיטה אי אפשר לומר לבהמתו קודם, 

מתך ולחי' אשר לך ולעבדך וגו' ולבה"אלא שאם הבהמה אוכלת מעצמה. וז"ש 
 )שנת תש"ל( , ואתי שפיר."תהיה כל תבואתה לאכול", שאם הם בחוץ "בארצך

 



 מצוה יומית
 תשפ"ב ריאי ב"כ מצוה שו. מצות ספירת העומר

 מי שמאחר תפילת מעריב אם יקדים לספור ספירת העומר 

ג( במי שמאחר להתפלל ערבית, "אשר העיר על מה שכתבנו )משנ"ה ח"ח סי' קצ
קודמת  תש מנין במקומו רק אחר כמה שעות בלילה, דמדינא תפילת ערביכגון שי

ט סקט"ז(, מכל מקום כיון דאין בדעתו "משום דהוא תדיר )חק יעקב או"ח סי' תפ
לקיים מצות תדיר אז, אולי מצות ספירת העומר קודמת. וכתבתי שם דאפילו הכי 

לקיים עכשיו את  יספור לאחר תפילת ערבית. ומע"כ כתב מאחר שהוא אינו רוצה
התדיר, אם כן אין כאן תדיר קודם. ומה שהבאתי מהטור שם שכתב ערבית אחר 
התפילה מתחילין לספור העומר, שזמנו מתחיל ליל ט"ז בניסן וכו', דחה מע"כ, 

 דהטור לא כתב אלא מה שנוהגים בדרך כלל וכו', והביא ראיה מרדב"ז, וט"ז.

 ספירת העומר שייכת לתפילת מעריב

ות, ואי אפשר לו לקיים ו"ד עירב כאן שני ענינים, דודאי מי שיש לפניו שני מצלפענ
אלא דאז אם לאיזה סיבה,  .שניהם, ורוצה להקדים אחת, אז אמרינן תדיר קודם

אינו רוצה או אינו יכול לקיים התדיר, שפיר אמרינן שיקיים המצוה השניה, שהרי 
ות לקיים שהם קשורות זו ושני מצ עכשיו אין לפניו מצוה אחרת. אבל אם יש לפניו

מ כיון שמנהג העולם לקיים המצוות זה "פ שמעיקר הדין אינן קשורות, מ"לזו, אע
למשל מי  ,אחר זה, אז אם לסיבה מאחר התדיר, צריך לאחר שניהם. וכעין זה

כ למול, וכי נאמר דכיון דמצות "שהולך למול את בנו, וממתין להתפלל עם מנין ואח
)פסחים ד.(, וכל שכן במצות  תבנו בבוקר מיד וזריזין מקדימין למצוועשה למול את 

מילה ששם נאמרה הזריזות, אם כן ימול קודם התפילה, ודאי לא אמרינן כן, אלא 
 מלין אחר התפילה.

 ספירת העומר אחרי מעריב 

ומה שכתב הטור ערבית אחר התפילה מתחילין לספור העומר, שזמנו מתחילת ליל 
וזמן הספירה מתחילת הלילה וכו'. נראה כוונתו, דערבית אחר  'וט"ז בניסן וכ

התפילה מתחילין ספירה העומר שזמנו מתחילת ליל ט"ז בניסן, פירוש דלא תימא 
דזמנו מתחיל אחר תפילה ערביה, לזה קאמר דזמנו מתחיל ליל ט"ז, אלא דאפילו 

ת הלילה וכו' הכי הספירה הוא אחר תפילת ערבית, ושוב כתב וזמן הספירה מתחיל
ועיין שולחן  .ונפקא מינה במקום שמתפללין מוקדם דלא יספור קודם הלילה ע"ש

(, אבל לכתחילה מצוה מן המובחר לספור בתחילת 'גע' ט ס"ערוך הרב )סי' תפ
 הלילה מיד אחר תפילת ערבית.

 אין לספור קודם מעריב

ם שלא תקנוהו ונראה דמצוה זו ככה הנהיגו לספור אחר תפילת ערבית דוקא, והג
 תמ סמכוה לתפלת ערבית, ולכן אם יתפלל ערבי"דוקא לחיוב אחר מעריב, מ

מאוחר, יעשה כבכל ימים שזה הוא סדר המצוה בכל לילה, והכי נמי יעשנה היום 
דיר, שהוא תפילת ערבית קודם. ומה שאמר שכאן התדיר מתאחר תבכדי שיהא 

פניו, שהרי תפלת ערבית כבר דיר גם עכשיו הוא לתשאין לו מנין, הנה באמת ה
נתחייב בה, אלא שמה שאין לו מנין הוא מעכב, כהאי גוונא עדיין תדיר הוא, 



אין הדין של תדיר  ,ויתפלל ביחידות ערבית ויספור ספירה, וכיון שממתין על המנין
 נדחה עדיין, ולכן שפיר גם הספירה מעכב עד לאחר הפילה ערבית.

 דיוק בדברי השלחן ערוך

ע )שם ס"ג( שמי שרוצה לדקדק לספור בצאת הכוכבים והוא "ובן לשון השוובזה מ
מתפלל ערבית מבעוד יום עם ציבור המתפללין ערבית וסופרים בבין השמשות, טוב 

ויחשוב בדעתו אם אשכח או לא אשכח וכו' ע"כ. ויאמר  ,שיספור עמהם בלא ברכה
הציבור או לא, על  המחבר סתם שיספור לאחר צאת הכוכבים, ומאי איכפת לן עם

ואם כן היכי דאפשר שיתפלל  .כרחך שלכתחילה עדיף עם הציבור, רק שחסר הזמן
 ד("ט סי' ס")חי מאוחר נמי יספור עם הציבור, ויליף אחר זמנו מקודם הזמן.

 בענין המנהג לספור דייקא אחרי ספירת העומר

יב בשעה ולענ"ד פוק חזי מאי עמא דבר, ומעולם לא שמענו שאם מתפלל מער
מאוחרת ולא תיכף בצאת הכוכבים יספור ספירה מקודם, וכהאי גוונא לפענ"ד לא 
ראינו ראיה, ולכן נראה לישב מנהג העולם. ומתחלה נדקדק דלמ"ד )רמב"ם הל' 
תמידין ומוספין פ"ז הכ"ד( דספירת העומר דאורייתא, ותפלת ערבית דרבנן, ואפילו 

(, והשתא קבלוהו עלייהו חובה, א"כ מדרבנן לא הוי אלא רשות )עי' אבודרהם
לעולם אמאי מתפללין ערבית ואח"כ ספירת העומר, למ"ד דתדיר דרבנן ושאינו 
תדיר דאורייתא, שאינו תדיר דאורייתא קודם, א"כ לעולם היה לו להקדים ספירת 

וכ"ש לטעם המו"ק שבדורות הראשונים היו מתפללין ערבית  .העומר לתפלת ערבית
 .יום מעריב התחיל הלילה, ואז היו סופרים כדין תחילת הלילהקודם הלילה ובס

וסמכו הספירה אך ורק  ,וע"כ דס"ל דיש להקדים תפילת ערבית ואח"כ לספור
תפ"ט סקט"ו שאלה תדיר דרבנן  'לספור אחר תפילת ערבית )עי' פמ"ג א"א סי

 ושאינו תדיר דאורייתא(.

 מעריב קודם כיון שקריאת שמע דאורייתא

מ"ד דקריאת שמע דאורייתא ועכ"פ פסוק ראשון, וכיון דתקנו לקרות איברא דל
קריאת שמע עם הברכות בערבית שתים לפניה ושתים לאחריה ואח"כ להתפלל, 
א"כ שפיר תפילת ערבית קודם, דהרי מיד בצאת הכוכבים חייב בקריאת שמע של 

ברכות וכיון דקריאת שמע זו תקנוהו על סדר ה .ערבית, והוא דאורייתא ותדיר
והתפלה, א"כ מיד נתחייב ג"כ בתפלת ערבית לפי מנהגינו שקבלנו עלינו חובה, א"כ 
שפיר א"א לספור ספירת העומר קודם מעריב דהא איכא דאורייתא ותדיר, וספירת 

 העומר לא הוי תדיר.

ומעתה נראה להוסיף דאפילו למ"ד )ברכות כא.( דקריאת שמע דרבנן על כל פנים 
ת העומר גם כן נחלקו הפוסקים אם בזמן הזה הוי דאורייתא ספיקא הוי, ובספיר

ט( שכתב דרוב המפרשים מסכימים "סי' תפ)עי' ב"י ו (.או רק דרבנן )עיין ר"ן
דספירת העומר השתא דליכא הבאה ולא קרבן אינה אלא דרבנן בעלמא זכר 

"ע דקריאת שמע ותפילת ערבית קדים, שהרי ספירת ולמקדש. ולפ"ז נראה לכ
לרוב פוסקים הוא רק מרבנן, וא"כ ממה נפשך מקדימין קריאת שמע  העומר

ותפילת ערבית לספירת העומר, שאם שניהם מדאורייתא, הרי קריאת שמע תדיר, 
ואם בשניהם יש  .ואפילו שניהם מדרבנן הרי קריאת שמע ותפילת ערבית תדיר

לא קריאת ספק, ודאי כה"ג בספיקא וספיקא שבקינן לה אתדיר ושאינו תדיר, וממי
 ג(")ח"ח סי' קצ שמע ותפילה קודם.



 ח"דא
 א"ר שליט"ק מרן אדמו"מכ

 תשפ"א ל"ג בעומר

ואמאי קרו ליה ראש המדברים בכל מקום? דיתבי רבי יהודה ורבי  :(שבת לג)בגמרא 
יוסי ורבי שמעון, ויתיב יהודה בן גרים גבייהו. פתח רבי יהודה ואמר: כמה נאים 

קנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. רבי יוסי שתק. נענה מעשיהן של אומה זו: ת
 -תקנו שווקין  .לא תקנו אלא לצורך עצמן -רבי שמעון בן יוחאי ואמר: כל מה שתקנו 

ליטול מהן מכס. הלך יהודה  -לעדן בהן עצמן, גשרים  -להושיב בהן זונות, מרחצאות 
 -יתעלה, יוסי ששתק  -דה שעילה בן גרים וסיפר דבריהם, ונשמעו למלכות. אמרו: יהו

 יהרג. -יגלה לציפורי, שמעון שגינה 

, )דברים ז:ב( "לא תחנםו"א יש בזה איסור של ווהל ,השפת אמת מקשה איך אמר כך
שאסור ליתן להם חן ולומר על נכרים שהם נאים? וכתב השפ"א שהוא  .(ע"ז כ) ודרשו

 .על אומה שלימה 'א תחנםל'דיבר בלשון תימה. אמנם נחלקו בזה אם יש איסור 
נ"ה( כתב ליישב )על מה שאמר בג' דברים אני אוהב את  'ובנשמת כל חי )ח"א סי

רק במעשה של רשות  ,המדיים( דכיון דטעם האיסור הוא שלא ילמד ממעשיהם הרעים
דאדרבה טוב  ,אבל דבר הנוגע וקרוב לדת של תורה ליכא איסורא .אסור לספר בשבחיו
ועוד תירץ דעד כאן לא אמרינן דאסור לספר בשבח מעשיהם  .זההדבר להתנהג בדרך 

אבל  ,והיינו כשמשבח גוי יחידי ,כמ"ש הרמב"ם הנ"ל ,אלא כשגורם להדבק בהם
 .עכ"ד ,דלא שייך לכרות אהבה עם כולם ,כשמשבח אומה שלמה ליכא איסורא

היינו אלא דר"י שאמר כן  ,והגר"א כתב לפרש דודאי אסור לומר כמה נאה על עכו"ם
הוא  'לא תחנם'ומבואר דהאיסור של  .שמוטב לדור תחתיהם ולא תחת אומה אחרת וכו'

. ועיין בשו"ת משנה (מ"ז 'כ"כ בשו"ת ציץ אליעזר חט"ו סי)אפילו באומה שלימה 
 .הלכות

כל מה  ,ובחת"ס )תורת משה סו"פ תצוה ד"ה מזמור ובש"ס שם( נענה רשב"י ואמר
לעתיד לבא ישיבו אומות  ,איתא :(ב)ובמס' ע"ז  .ןשתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמ

 .כלום תיקנו שווקים ומרחצאות רק כדי שיעסקו ישראל בתורה ,להשי"ת העולם
וצריך לומר ר' יהודה ששיבחם בזה  .עיי"ש ,תקנתם לצורך עצמיכם ,והקב"ה ישיב להם

אין  מ"מ ,כשיתבעו שכר על זה ישיב הבוחן לבבות יתברך שמו תקנתם לצורך עצמכם
 'לא תחנם'מ פליג רשב"י משום "ומ .נאה מעשיהם של אומה זו ,לנו אלא לפי ראות עין

 ,אסור לומר כמה נאה גוי זה ואסור לשבחו במעשיו .(ע"ז כ)כדאיתא  ,לא תתן להם חן
 .(י"ד 'קל"א סע 'סי)וכן הוא ביו"ד 

ורתין ברית והנה בספר יד הקטנה )ל"ת מ"ג( שלא לחון עליהם שנ' ולא תחנם א' אין כ
ז כדי שנעשה עמהן שלום ונבטיח להם באהבה ואחוה בעודם על ענין "לעובדי ע

עבודתם שנא' לא תכרות להם ברית, ודעת הרמב''ם בחיבורו משמע שאזהרת לאו זה 



ז מאיזה אומה שיהיה, אבל הסמ"ג כתב שאזהרה זו היא רק "היא על כל עובדי ע
שאר האומות לא נאסרה כריתת ברית להשבעה עממין שלא לכרות להם ברית אבל ב

כמו שמצינו בגבעונים שאמרו להם אולי בקרבי אתה יושב ואיך אכרות לך ברית וכתיב 
ויכרות שלמה' וחירם מלך צור ברית. ואולי דזה תלוי פלוגתת רבי יהודה עם רשב"י, 
דלרבי יהודה דוקא על שבעה אומות אמרה התורה א"כ אין איסור לא תחנם, אבל 

 על כל האומות נאמרה וממילא גינה אותם. לרשב"י

וביותר נראה לענ"ד ליישב דרבי יהודה בכלל לא דבר על הגוים אלא על היהודים 
העובדים במדינות, ומקיים ואספת דגנך גו', ואמר שהיהודים בנו הכל כמו בכל דור 
ה שלוקחים היהודים לעבודה, והוא כשי' רבי ישמעאל הנהג בהן מדת דרך ארץ.  ועל ז

התלונן רבי שמעון שבא מכשול לידינו מהם שמכשילים בזנות ורציחה וכי"ב. וזהו 
שאמר רבי יהודה שעל ידי שיביא פרנסה ויתברך יזכה לעזור ליובי אוהל שיזכו להיות 
על התורה ועבודה כשותפות יששכר וזבולין, מה נאה מעשיה"ם מלשון גדול המעשה 

 יותר מן העושה.

רה ראה שעוסקים בחרישה וקצירה יהב עיני בו ונעשה גל של ועל זה אחרי ישבו במע
וכבר האריך בזה באור יצחק פ' ויצא  עצמות מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה.

 יצחק מראדוויל זי"ע(. דהיינו שהרי הקב"ה הזמין לו הפרנסה. ')הגה"ק ר

י( :ים חיצחק פתח )דבר 'ר (תרומה קנ"ב ע"ב)פ' מ שכתב הזוהר "ואולי יתבאר עפ
בזמנא דהוו ישראל בארעא קדישא יהבי חולק תמצית  "ואכלת ושבעת וברכת וגו'"

לעמין והשתא דישראל בגלותא אתהפך בגוונא אחרא למלכא דאתקין סעודתא לב"ב 
אינון אכלין  ,כו' כגוונא דא כל זמנא דישראל עבדי רעותא דמאריה על פתורא דמלכא

ן גרמי דאיהו תמצית לעמין וכל זמנא דישראל וכל סעודתא אתתקין להון ואינון יהבי
 .עיין שם ו',כולא עבדי רעותא דמאריהון הא סעודתא לכלבי ואסתלק להון תמצית 

ביאור הדבר בהיות ישראל עושים רצונו של מקום ושרוים על אדמתם שהוא תחת יד 
 .והם מחלקים טרף ומזון לעמין ,הקב"ה הוו ניזונים מידו המלאה והרחבה כיד המלך

ויתערבו בגוים שרי האומות השר של  ,אבל כשאינם עושים רצונו של מקום והם בגלות
כל אומה מקבל השפע למעלה ובורר הטוב והיפה לאומה שלו והתמצית יהיב לישראל 

 .על כן הם עניים ואביונים

והיה אם שמוע תשמע בקול ה' "ה"ק ייטב לב )פ' עקב( וזה שאמר פומבאר בזה בס
כי אתה תהיה למעלה  ",עשות וגו' ונתנך ה' עליון על כל גויי הארץאלקיך לשמור ול
לבל  "והשיגוך וגו'"בשלימותן  "ובאו עליך כל הברכות האלה"ואז  ,משר ומזל שלהם

דייקא אשר ה'  'וברכך בארץ'וזה גמר אומר  .השרים החיצונים - יעכבו עוברי הדרכים
מניקות כינוי  -ואל המניקות תשפיע  ,וזה שאנו מבקשים .ואין לזר אתך ,אלקיך נותן לך

תשפיע באופן שלא יחסר החלב  ,לאורות של מעלה אשר משפיעים הלב שפע פרנסה
כלומר שלא ילך לאיבוד לפי השרים והעמים כי אם לפי הבן יקיר ילד  ,מדדיהן

 שעשועים עם קדוש ישראל.

ם מניחים כלום אבל רבי שמעון טען כי אינ .ורבי יהודה טען שנשאר משהו לבני ישראל



ובספר באר משה )פ' וארא(  .לבני ישראל ומגיע לבני ישראל שישבו על שולחן המלך
בעוד  ,ך צנורות הטומאה של האומותרוכמה נורא הדבר שישראל קדושים ניזונים ד

ויען ה' "יט( :וזה שנאמר )יואל ב .שבזמן המקדש היו הם שהזינו את כל הנבראים
ת הדגן והתירוש והיצהר ושבעתם אותו ולא אתן אתכם ויאמר לעמו הנני שולח לכם א

כי מהו  ',ושבעתם אותו ולא אתן אתכם עוד חרפה'ותמוה הלשון  ".עוד חרפה בגויים
 .הקשר בין חירופי האומות לדגן ותירוש ויצהר

אמנם כאשר  .שהרי שיא החרפה הוא בזה שההשפעה עוברת דרכם ,אמנם לדברינו יובן
 ,בשעה שההשפעה תהיה מכוונת באופן ישר לישראל -' ן וגו'הנני שולח לכם את הדג'

 .'ולא אתן אתכם עוד חרפה בגוים'אזי 

( כל המצפה על שולחן אחרים :כי אמרו )ביצה לב ',ושבעתם אותו'ותראה שזה שנאמר 
נמצא שישראל הניזונים מהאומות בגלות אינם שבעים כלל משום  .עולם חשך בעדו

( אינו דומה מי שרואה ואוכל למי :רי מצינו )יומא עדשה ,שמצפים לשולחן האומות
ומכיון שבאופן זה עולם  .מכאן רמז לסומין שאוכלין ואינן שבעין ,שאינו רואה ואוכל

ושבעתם 'אזי  ,אבל כאשר ההשפעה תהיה לכם .א"כ אינו רואה ואינו שבע ,חשך בעדו
 .'ו'וגאותו 

וא ראשי תיבות של כל הפסוק שה ',משביע'ונפלא בזה להבין את הרמז שיש בתיבת 
 "שראלישמח יעקב יגל ימו עבות ש' ישוב בשראל ישועת יציון מתן יי מ"ז( :)תהלים יד

ולא  ,שהרי השביעה תלויה בישועה משום שאז תלך ההשפעה לישראל באופן ישר
 יינקו ממנה אוה"ע.

פירוש מהו  ,אולי הכוונה נעשה גל של עצמות הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע הקשה
הביטוי נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות, ומה פשר השאלה 'עדיין יש לזה בעולם'. 
אלא ידע רשב"י שכל מה קיומו של יהודה בן גרים בעולם היה כדי להביאו לתיקון, 
לצורך היעוד הגדול להזדכך במערה ולגלות רזי תעלומות התורה. וכיון שראה אותו 

ש לזה בעולם', כלומר כיון שהוא קיים בעולם הרי זו עדיין בעולם שאל ותמה 'עדיין י
הוכחה שיש לו עוד תיקון בעולם. ולכן 'נתן עיניו בו', כלומר רשב"י נתן עינו בתוך 
עצמו והשלים תיקונו, וממילא ר"י בן גרים השלים שליחותו עלי אדמות ונעשה גל של 

 עצמות.

(  :שהי' בגדר מ"ש )שבת קנבועד"ז יש להוסיף שהשפיע עליו כל כך להטיב דרכיו עד 
עצמותיו מרקיבים, כל שאין לו  -דכתיב ורקב עצמות קנאה כל מי שיש לו קנאה בלבו 

אין עצמותיו מרקיבים. דהיינו להיות מעביר על מדותיו אין עצמותיו  -קנאה בלבו 
 נרקבים.

ת תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו שנזכה להיות על שולחן המלך בבחינת ראי' מאיר
עינים ונראהו עין בעין בהגלות כבוד שכינה בהשפעות טובות ישועות ונחמות בביאת 

 .משיח צדקנו בב"א

❖ 



 בהר פרשת

או אל ווידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר: דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תב"
מה  -ברש"י בהר סיני ו ב(.-)כה:א "תן לכם ושבתה הארץ שבת לה'והארץ אשר אני נ

ויש להבין באמת למה  .כו'ו א כל המצות נאמרו מסיניוענין שמיטה אצל הר סיני, והל
לשם ה', כשם שנאמר בשבת  -שבת לה' וברש"י  .דייקא כאן מרמז ענין של הר סיני

 .טה לשבת בראשיתיכבר דנו בזה ביאור דברי רש"י שמדמה כאן שמבראשית: ו

ובכדי להבין למה נענשו בני ישראל דייקא על חילול השמטה בכל פעם, בב' חורבנות 
)פ' כי תשא(  ישמח משהכמבואר בש"ס כמה פעמים עלינו להקדים דברי הקדוש בעל 

תאמץ כל שבת וכמה עלינו לה ,וכמה אין שבת דומה לחברתה ,בעומק מעלת השבת
תה שבת וכמו שאמרו צדיקים כי כל שבת נדמה בעיניהם כאילו מעולם לא הי ,ושבת
וגודל השמחה והתשוקה לשבת אחת יחידה בעולם אין  .וגם אחריו לא תהיה ,בעולם

וזה לשונו הקדוש: ונקדים  ,ישמח משהבעל ובכן שמע נא את דברי  .לשער ולתאר
ל'( בענין ששים רבוא אותיות לתורה, דלפי דושין יק)לבאר מה שהאריך הפני יהושע 

בהעלותך סי'  'פהמנין בודאי אינם יותר מחצי. ולתרץ זה אקדים, דבספר זבח השלמים )
ס"ב( כתב הטעם על הכ"ב גביעים שהיו קצרים מלמטה ורחבים מלמעלה, והם רמז 

הם לכ"ב אותיות שבתורה, דלפי הפשט הם קצרים, ובעולם העליון בסודות התורה 
כפלים "ו( :ולכל אות יש נסתר ונגלה, ובפירוש נאמר )איוב יא .רחבים עיין שם

 , ואם כן לא קשה קושיות הפני יהושע."לתושיה

 .)תורה אור וכו'( כל נשמה נאצל משבת אחד והנה בהמגילת סתרים שמצא השל"ה
ל והנה מבואר בכל הספרים דס' רבוא נשמות נאצלו מס' רבוא אותיות, ודעת לנבון נק

דהשבתות הם האותיות, ומזה סיוע למ"ש דכמו שיש שי"ן אלפים שבתות גלוים בשית 
אלפי שני, ושי"ן אלפים נסתרים בעולם )הזה( ]הבא[ דהוא מה לאחור, ככה באותיות 

ואם כן כל שבת בפני עצמו הוא אות ממש מאותיות התורה, ולא נדמה שבת  .והבן
ושמרו בני ישראל "טז( :יינו )שמות לא. וה'אות'ולכך שבת נקרא  .ת מעולם והבןבלש

, היינו אזהרה על כל שבת משבתות העתידין. גם לדורותם, דכל דורותם "וגו' לדורותם
נאצלו משבתות, וכל התורה היא שבתות כנ"ל, ולכך מומר לשבת הוי מומר לכל התורה 

א , ר"ל של עולם כל שבת אות היא, ואם כן אם ל"אות היא לעולם" .(:ט)עירובין ס
 נשמר שבת אחד חבל על דאבדין, והבן.

והנה זה ענין נשמה יתירה, שבכל שבת מאיר אותו אות המתייחס לו, ומתפשט הארתה 
לכל ישראל, ונמצא כל אחד מישראל מאיר מצד נשמתו הנאצל מאיזה אות, וגם אור 
יתר מאותו אות המתייחס לשבת הנ"ל, ובודאי אור האות גדול מאור דהנשמה והמאציל 

מקדש 'ולכך אמרינן  .יוכיח יז(:)במדבר יא "ואצלת מן הרוח אשר עליך"ול מהנאצל, גד
, דנשמות ישראל נאצלו משבתות, ואם כן קדושת 'ישראל ושבת', ולא 'השבת וישראל

שבת קודמות בזמן ובמעלה, מה שאין כן יום טוב, והבן. ולכך זדונו כרת, שנכרת הנפש 
 משבת ח"ו והוא המקור, והיינו מקרב עמה.

ולא יאיר עוד  ,ונמצא בכל שבת ושבת מאיר אות אחד מה שלא האיר עדיין מימות עולם



, כיון ששבת ווי אבדה "שבת וינפש"( .זמבואר אמרם ז"ל )ביצה ט ז"פעד עולם. וע
זהר בכל שבת הובזה יש להבין כמה יש ל .נפש. דהא הנפש של שבת זו שוב לא יהיה

 צמו.בפני עצמו, ומתיקות כל שבת בפני ע

ונמצא לפי זה אותו האדם שהשבת מתייחס לו ביום השבת ההוא והבן, אם מחלל ח"ו 
השבת ההוא, עונשו גדול מכל מחללי שבתות שהיו בעולם ושיהיו בעולם, דהרי הוא 

ופוגם בכל ישראל  '"עד שהמלך במסיבו וגו"פוגם בעצם אותו השבת במקומו ושעתו, ו
ל. וההיפך באם שמרו, שכרו גדול יותר שסותם עצם האור שלא תוכל להאיר לישרא

מכל שומרי שבתות שהיו ושיהיו, דהרי נותן הארה לשבת בהעצם, ומאיר לכל ישראל 
 בהארה יפה וברה, ומקבל הארה מכולם בסוד אור חוזר.

והנה מזה נצמח תוכחה גדולה איך יש ליזהר בשמירת שבת, ועל כולם בכל שבת ושבת 
זה הוא השבת שמתייחם לו, ואם משמרו בטהרה  ידמה כל אחד מישראל בנפשו שמא

ובקדושה, הרי יוכל לתקן יותר ויותר ממה שיוכל לתקן בכל ימי חייו אף אם יחיה אלף 
שנים, וההיפך בהיפך ח"ו, ויחרד מאד לפגום בו אף כחוט השערה, ודי בזה הערה 

 למשכילים: עד כאן לשונו הקדוש.

 ,לה למעלה להתעורר לקראת השבתא התשוקה תרבה עד למעוהל ,ומה לנו להוסיף
 ',ושבתה הארץ' ,כתב (שבת 'הל)והנה בספר מטה משה  .ואין לך אדם שאין לו שעה

 .נ"ב שבתות ,יש בשנה א' שס"ד ימים ,טעם לשמיטה לפי כשאנו חושבין שנות החמה
לפיכך צוה הקב"ה  ,ולפי שגם בשבת הצמחים גדלים .ובשש שנים יש שי"ב שבתות

 לכהך בס ,לים שי"ב שבתות וגם נ"ב שבתות משנה זאתטה להשילעשות שנה ז' שמ
 .ע"ש ,דשס"

טה נחרב הארץ וכו' שלא הי' לכלל ישראל יי שלא שמרו שמ"ובזה יש לבאר למה ע
מצאנו שחורבן בית  'וכמ"ש בנביא ירמי (ט.שבת קי)כי מבואר בחז"ל  ,ן לנפשותםותיק

של המלבי"ם על וראיתי בס' אהל משה בשם פירושו  .ראשון נגרם עקב חילולי שבת
למדנו  '.טור שמעון'ספר ירמי' שמדובר גם על איסורי דרבנן על חורבן המקום הנקרא 

בירושלמי טור שמעון הוה מפיק תלת מאוון דגרבן דמרקיע לקייטא כל ערובות שובא 
יש אומר מפני  ,ולמה חרב .תנים כל ערב לעניים(נו ו)מאה מדות של פתיתי לחם שהי

 .:(תענית כד)שחקין בכדור בשבת. וכן בפני משה ויש אומר שהיו מ ,הזנות

הדברים נוקבים  ,וז"ל (' ק' סקט"זיבדי השלחן ס) וכתב על כך בספר קצות השולחן
כי אפילו  ,ויורדים עד התהום להתבונן עד היכן הגיעה כח קדושתה של השבת קודש

על זה  והעבירה ,לדעת האוסרים שחוק הכדור בשבת אין בו אלא איסור מוקצה מדרבנן
שהיה מוציא ג' מאות כפיפות של פיתותי לחם לעניים בכל  ,גרמה חורבן לטור שמעון

וגם מוכח מזה שהיו שומרים שבת בפרטים  .ולא הועילה להם מצות הצדקה ,ערב שבת
ומפני עון מוקצה בא עליהם  .שהרי היו מחלקים לחם לעניים לכבוד שבת ,אחרים
דמוכרח לומר שנחרב מפני  ,הכדור בשבת וכל שכן לדעת המתירין שחוק .החורבן

 .עכ"ל ,הזילזול בכבוד שבת קודש להוציא זמנו בשחוק



טה היו מתקנים כל הפגם שלא שמרו את השבת יואלמלא היו בני ישראל שומרים השמ
טה שלא תיקנו ימי השבתות אז בא יוממילא בסוף ימי השמ ,כדברי המטה משה

התורה וידבר ה' אל משה בהר סיני טה מתחיל ילת פרשת השמיוממילא בתח .החורבן
שאז נכללו ששים רבוא נפשות בשעת מתן תורה, שהם ששים רבוא ימי השבתות, 
ולכולי עלמא בשבת ניתנה תורה, והתיקון לנשמת ישראל ושבת הקדושות הוא שמירת 

 כשם שנאמר בשבת בראשית. ,וזה רמוז בדברי רש"י .טהישמ

תורה ותיקון שבע שבתות תמימות זכה להשפעות טובות ולקבל הנהשי"ת יעזור ש
ויושפע לנו ולכל ישראל שפע רב בבי חיי ומזוני רויחי וסייעתא  ,כדבעי התהיינ

ובקרוב ניוושע בתשועת  ,ויתברכו ממעון הברכות ,ושידוכים טובים נאה ומתקבל
 .עולמים בביאת משיח צדקינו בב"א

❖ 

 )לבני אר"י(פרשת בחקותי 

חשבתי "( :נטט( הה"ד )תהלים קי'ה א"ל ר"ויקבמדרש ) " )כו:ג(.אם בחקותי תלכו"
רבש"ע בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר  ,אמר דוד ."דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך

והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי  ,למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך
 ".ואשיבה רגלי אל עדותיך"הה"ד  ,מדרשות

. " )תהלים עו:יא(כי חמת אדם תודך"צ( "ש ')חלק החידושים סי בספר הישר לר"ת
מה  ",שארית חימות תחגור" ,סורין ובחמתו יודה לך ומצדיק את דינךכשאדם נידון בי

כמו תחגור בה ציפורן.  ,יתעכב -' תחגור' ,שנשאר מן החימה אצלך שלא פרעת כל חובו
 ."דבל מאהבה. מפי הרב ר' אליעזר. עכיבשכר זה שק ,שלא תפרע ממנו עוד מותר החוב

( ואם תמצא את החוטא 'וביתר שאת מבואר כן בספר שערי תשובה לרבינו יונה )שער ד
תלאה ותקרה אותו צרה ויצדיק עליו את הדין ויקבל המוסר באהבה, יהיה זה לו למגן 

"כי חמת אדם  יא(:א עליו, כמו שנאמר )תהלים עוומן היסורים הרבים הראויים לב
כאשר צער האדם יודה אותך, כלומר שיודה אותך  תודך שארית חמות תחגור", פירוש:

"לו שקול ישקל כעשי", שענינו הצער, "שארית  ב(:האדם בעת צערו, מלשון )איוב ו
"אל יתהלל חוגר  יא(:א כ"כענין שנאמר )מ ,א על האדםושהיו מפותחות לב -חמות" 

חרב ומשיב וזה הדרך משל למפתח ה .כמפתח", תחגור ותעכב אותם ולא תביאם עליו
 '"אודך ה' כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני", פי א(:יב 'אותה אל נדנה. ונאמר )ישעי

ישוב אפך  -אודך על מוסרך וקבלתיו באהבה, ובעבור זה שאודך על שאנפת בי 
"אודך לעולם כי עשית  יא(:ותנחמני. וכן בענין ההודאה על הטובה נאמר )תהלים נב

חסידיך", פירוש: אודך על הטובה שעשית עמדי, ובעבור זה ואקוה שמך כי טוב נגד 
"כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא",  יג(:קטזשם אקוה להתמדת טובותיך, ונאמר )

 "צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא". ד(:שם)

לא יהי' על  ",הוכי תזבחו זבח תוד" עה"פ ובאמת כבר אמרנו מ"ש הגה"ק הדברי חיים
אלא כל נשימה תהלל י'. אמנם כאשר בא  ,ולא על ידי צרה "תזבחולרצונכם "צער אלא 



ועל ידי יסלק מעליו הצרה, ויהללו ויברכו את  ,רחמנא ליצלן וכל החיי"ם יודוך סלה
שמך הגדול. ובזה יש לבאר ענין של עשרה לחמי חמץ שיש בקרבן תודה, שאפי' שיש 

ה וניחגר כחגירת צפורן עוד י' לחמי חמץ, דהוא מדת הדין. מכל מקום על ידי ההודא
 על ידי התודה.

למקום פלוני אני הולך מחמת איזה צער שהי' ורגלי מוליכות לבית  'חשבתי דרכי'וזהו 
 ועל ידי ההלל והודאה זוכים להמתיק הכל. ,בי אושעיומהלל אקרא ומן או ,המדרש

ונזכה  ,השי"ת ירחם עלינו ועל כל עמו בית ישראל שנזכה בקרוב לשמחות וישועות
שהוד להודות על ידי הודאה ותשועת ה' כהרף עין בברכת בני חיי ומזוני רויחי  להוד

 ובקרוב נהל נטעי כנה פדוים לציון ברנה. ,וסייעתא דשמיא חנא וחסדא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 ומי שילמוד במשנה הלכות
 ב"ה אם יהי' לי זכות בעוה"אי

 אשתדל להתפלל בעדו
 ט"תשס' מהד ה"משנ ת"שו מהקדמת



 שיעור הלכה

 ק"לפ ע"גתש ק"אחפרשת ' איום 

 שבת כותלה
 זרס"ח סי' "או

***** 

 מקדימין להתפלל מעריב יותר מבימות החול

דימין להתפלל ערבית יותר מבימות החול, ומפלג המנחה יכול להדליק ס"ב "מקשו"ע 

ן לעיל סי' רל"ג ס"א כיצד משערין שיעור יולקבל שבת בתפלת ערבית ולאכול מיד )ועי

 פלג המנחה(".

 זמן תפלת מנחה ומעריב

ברכות )כו.( נחלקו תנאים במשנה עד מתי הוא זמן תפלת המנחה, דעת רבנן במסכת 

, ודעת ר' יהודה דעד פלג המנחה, ומשם ואילך הוא זמן תפלת מעריב. דזמנה עד הערב

 כז.( הסיקו לגבי ההלכה דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד.)ובגמ' שם 

הרא"ש )שם סי' ג'( בשם גאון, וכן נפסק להלכה בשו"ע )סי' רל"ג ס"א( דאי וכתב 

מהם, שאם  אפשר לעשות פעם כר' יהודה ופעם כרבנן, אלא צריך לעשות תמיד כאחד

עושה כרבנן ומתפלל מנחה עד הלילה שוב אינו יכול להתפלל ערבית מפלג המנחה 

ולמעלה, ואם עושה כר' יהודה ומתפלל ערבית מפלג המנחה ולמעלה צריך ליזהר שלא 

יתפלל מנחה באותה שעה, בכדי שלא יהי' תרתי דסתרי אהדדי. כלומר שלא יתפלל ביום 

ומעריב קודם צאת הכוכבים כר' יהודה, וגם שלא  אחד מנחה אחר פלג המנחה כרבנן

 ינהוג יום אחד כרבנן וביום אחר כר' יהודה, אלא ינהג תמיד או כרבנן או כר' יהודה.

 זמן תפלת מעריב של ליל שבת

לפי זה היה צריך להיות שאם רוצה להתפלל מעריב של שבת קודם צאת הכוכבים, והנה 

לג המנחה, וכן אם רגיל להתפלל מנחה בימות צריך להתפלל מנחה של ערב שבת קודם פ

החול אחר פלג המנחה וכדעת רבנן אינו יכול להתפלל מעריב של שבת קודם צאת 

 הכוכבים.

 גם מי שמתפלל מעריב מותר להתפלל בער"ש מבעוד יום מג"א:
 משנה ברורה: ובלבד שיקדים להתפלל מנחה קודם פלג המנחה

ות דברי המגן אברהם )סק"א( דאפילו המשנה ברורה )סק"ג( למד ממשמעאולם 

להנוהגין להתפלל מעריב בזמנה מותרים להתפלל בליל שבת מבעוד יום ובלבד שיהי' 

מפלג המנחה ואילך, דכיון דמצותה להוסיף מחול על הקודש וכבר קבל שבת עליו יכול 



ב לסמוך על דעת הסוברים דהוי כלילה לענין תפלה, אך הנוהג כן יזהר על כל פנים בער

 שבת להתפלל מנחה קודם פלג המנחה כדי שלא יהי' תרתי דסתרי אהדדי.

 מנחה אחר פלג המנחה ודרך החיים: בציבור יש להקל אף אם התפלל

החיים )דין ערבית של שבת ס"א( כתב דבציבור יש להקל להתפלל מעריב מבעוד בדרך 

להקל בזה גם יום אף אם התפלל מנחה אחר פלג המנחה, כיון שבשאר מקומות נוהגין 

בחול וכמ"ש המג"א )סי' רל"ג סק"ז( מטעם שטרחא לאספם פעמים ולקבצם, על כל 

 פנים יש לסמוך על האי טעמא בערב שבת.

 : אין להקל אלא כשמתפלל מעריב בבין השמשות ובשעת הדחקמ"ב

במשנה ברורה )שם( כ' שאין לסמוך עליו רק כשהוא מתפלל מעריב על כל פנים אולם 

ת ובשעת הדחק, אבל לא כשהוא עדיין ודאי יום, וגם יחזור ויקרא קריאת בבין השמשו

' בביאור הלכה )ד"ה ומפלג( שעיקר טענתו נגד הדרך ישמע כשהוא ודאי לילה. וע

החיים הוא משום דכל האחרונים לא הזכירו קולא זו של המג"א, וטעמם הוא כיון דאנן 

שאין לקולא זו מקור מן הש"ס איך  נהיגין בשאר ימות החול להתפלל בזמנה כדין משום

 נסמוך על קולא זו בשבת.

 משנה הלכות: הרבה אחרונים הסכימו לקולא של המגן אברהם

 שהמשנה ברורהנראה משנה הלכות )ח"ו סי' נ"ו( העלה כ"ק אאדמו"ר זי"ע ד בשו"ת

אמנם ראינו מהרבה אחרונים  ,דלא כמג"א (רל"ג ורל"ה 'סיב)דפסק  תיה בזהלשיט

וכן ראינו  ,התוס' תרתי דסתרי במנחה ומעריב וכדעתסכימו להמג"א דעבדינן ז"ל שה

רי אפילו תרתי דסתות שהקילו בחרמעשה רב במקומות הרבה במדינתינו ובמדינות א

 ת ב. ד"ה מאימתי(.ברכו)בחול וכדעת התוס' 

 מקור בש"ס להתפלל מנחה ומעריב מבעוד יום סמוכים זה לזה

מצא כ"ק אאדמו"ר זי"ע מקור  הנה ס,לזה ראי' ומקור בש"ו נלא מציש ה שטעןמוכלפי 

הערב אין לה  תפלתב תב וז"ל ומה שהקשיתכ ("א סי' רס"ט)חבשו"ת הרשב"א ד לזה

 ,שהרי אברין ופדרין קרבין כל הלילה ,קבע במקום אחד פירשו שאין לה זמן קבוע

הערב כל  תפלתובה אלא רשות דאי לא לתני חר פירשו דאין לה קבע שאינה חובמקום א

דמדאמר אין  ,תרתי שמעינן מינה זה אינו קשה בעיני כלל דמלשון אין לה קבע ,הלילה

הערב כל  תפלתומדאמר דאין לה קבע ולא קאמר  ,לה קבע משמע שאין לה זמן קבוע

שאוה קבועה כלומר לעשותה חובה כתפילות הקבועות וכדאמרינן עהלילה משמע שלא 

 .ע"ש בעלמא תקנות קבועות שנו כאן

פלת הערב אין לה קבע שמעינן דאין לה זמן תמלשון הרשב"א דממה שאמרו ז"ל נראה ו

הוא מיד  םהקטרתן מבעוד יו חלתואברים ופדרים ת םקבוע והו"ל כאברים ופדרי

נמי מה שאמרו אין  תוא"כ תפלת ערבי ,רי הקטרת האימורין אלא שמצותה כל הלילהחא



רוך ועיין בע ,כל הלילה םהיינו מבעוד יולה קבע דמשמעותה שאין לה זמן קבוע 

רה טר שהקחאיברים וא תפלת ערבית כנגד הקטרתשכתב דכיון ד )סי' רס"ז( השולחן

תפלת  כןול ,האימורין אלא שמצותה כל הלילה תמיד אחרי הקטר םחלת מבעוד יותמ

תמיד  וק"ו בשבת דצריך להיות עיקר התפלה מבעוד יום שהרי איברי ,ערבית נמי הכי

 בין הערבים של ערב שבת אסור להקריבן בשבת. של

והקשו התוס'  תפלת ערביתיקן תתקנום ג"כ מוכח דיעקב  תלמ"ד תפלות אבו םוג

ה וא"ש חעד פלג המנ דלכ"ע היא י'ות םדבחולין צ"א מפורש שיעקב התפלל מבעוד יו

זמן חיל תועדיין קשה לרבנן וצ"ל דלרבנן נמי מ ,ה ע"שחחיל זמן מעריב מפלג המנתדמ

 .מעריב מבעוד יום ע"ש

 משנה הלכות: אפשר לנהוג לכתחילה כשיטת הדרך החיים

העולה לדידן כיון שהראינו לדעת בס"ד ראיות גדולות התשובה מסיק להלכה: ובסיום 

במסגרת השלחן ח הובאו דברי הדה" םוג ,ול לשבתחק בין ם שמחלייחלחילוק דרך ה

וכנראה דכולהו מודה ליה  ,עולם סי' רס"זופתחי  דםוס' חיים על חיי אתו חת שבתומנ

לא  ניםלפי שהאחרו יאור הלכהוטעם הב ,אנן בעניותן הוספנו מעט תבלין םלהדה"ח וג

ן עונג שהוא באמת אפשר ניכי לע םוג ,כתבו חלוק זה הםכתבו כן הרי ראינו שהרבה מ

פלל להת חילההדחק ולכן לפענ"ד מותר לכת עתמודה דכה"ג מקרי ש יאור הלכהגם הב

אם נתאחרו האברכים קצת וכ"ש בדרבנן ובתפלת ערבית שהוא רשות מעיקר תיקון 

 חהר פלג המנחה רב בכמה מקומות שהתפללו לאשתי מעיוכן רא ,דאין להחמיר בזה

 תרווייהו.

*** 

 טעם הדבר שבערב שבת מקדימין להתפלל ערבית

ש לעיין בטעם לשון המחבר 'מקדימין', משמע שיש ענין להקדים התפלה, וימפשטות 

 הדבר ולראות אם בזמנינו גם כן שייך הני טעמי להקדים תפלת מעריב בליל שבת.

בטור כתב ומקדימין להתפלל ערבית יותר מבשאר ימות החול, כדאמרינן והנה 

)פסחים קה:( עיולי יומא מקדימין ליה דאמר ר' יוסי יהא חלקי עם מכניסי שבת 

גדול היה נדמה להם ערב. ובפשטות התכוון  בטבריא שהיתה יושבת בעמק ובעוד היום

שרוצה לקבל עליו שבת מוקדם כמו אנשי טבריא שהיו מקדימין לקבל על עצמם השבת, 

אבל יתכן שרק אצלם היה הענין הזה כיון שנדמה להם מבעוד יום שכבר חושך, אבל 

התפלל בזמנינו שאין שייך כל כך שיהי' נראה  מבעוד יום שכבר חשכה, אולי אין ענין ל

 מבעוד יום.

עוד טעם למה הקדימו להתפלל מעריב, כי הם היו מקבלים שבת ע"י תפלת וראיתי 

ערבית של שבת, ועי' במשנה ברורה )סי' רנ"ו סק"א( דבגלל שרוב העם יש להם היתר 



בטעות לעשות מלאכה כל עוד שלא אמרו ברכו או קבלת שבת, על כן יש להקדים לקבל 

( מציין שבכמה קהילות קדושות נהגו על פי עצת הגדולים שבת, ובשער הציון )סק"ה

להקדים לא רק קבלת שבת אלא גם ברכו, כדי שלא יבואו לידי חילול שבת החמורה. ועי' 

בילקוט הגרשוני בשם ס' תוספת שבת )לרצ"ה מביאלאסטאק( דכיון שקבלה בלב יכולה 

ערבית בערב שבת,  לבוא לידי השתנות והפרה ע"כ גזרו אומר בחיוב להקדים התפלת

וקבלת שבת בתפילה הוא קבלה חזקה ע"פ ואז שבת מאליו בא רובץ כארי. וא"כ בזמנינו 

 שמקפידין שלא לעשות שום מלאכה אחר השקיעה, א"כ לכאורה לא שייך כ"כ טעם זה.

 שיטת הגר"א: שאין להתפלל מעריב מבעוד יום

רב )אות ס"ה וקט"ו(: הגר"א שאין להתפלל מעריב מבעוד יום, כמ"ש במעשה שיטת 

תפלת ערבית אפילו בשבת בזמנה דוקא, ואף ביחיד אם אי אפשר במנין עשרה, והביאו 

' בביאור הלכה )ריש סי' רע"א( שעדיף להמנע יבביאור הלכה )סי' רל"ה ס"א(. וע

מלהתפלל ולקדש מבעוד יום, ובשונה הלכות ביאר טעמו שחשש לדעת הגר"א הנ"ל. 

 כלל דעת הגר"א.ולפלא שכאן לא הזכיר 

 מנהג ארץ ישראל להתפלל מעריב בזמן צאת הכוכבים

המנהג המקובל בארץ ישראל להתפלל מעריב בזמנה בצאת הכוכבים, וכ"כ ולמעשה 

וז"ל: הריני להודיע להגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל  בקובץ תשובות )ח"א סי' כ"ג(

תפלל לפני הזמן כי בארץ הקודש כי כך אני מורה לשואלים אותי לעשות כל טצדקי לא לה

המנהג המקובל בין רוב האשכנזים להתפלל בזמן וגם בגלל כמה עיקולי ופשורי שיש בזה 

 אם לא במקרים מיוחדים.

 משנה הלכות: אין להקדים להתפלל מעריב מבעוד יום גם בימות הקיץ

ם ידוע דעת תורה של כ"ק אאדמו"ר הגה"ק זי"ע שלא להקדים תפלת מעריב גהנה ו

בימות הקיץ, וידוע בשער בת רבים כמה דרשות אמר בענין וכמה זירז לשומעי לקחו 

ובשו"ת משנה הלכות )חט"ו סי' פ"ד( השיב לאחד שתמה על מנהג  .להימנע מזה

 חסידים ואנשי מעשה להתפלל דוקא ואינם חשים להוסיף מחול על הקודש.

א, לפי ההנחה שמצוה לפענ"ד ראשונה בעצם השאלה אני אשאל ממע"כ איפכ וז"ל:

במוקדם משום להוסיף מחול על הקודש, א"כ דין זה נוגע בכל  תפלל ערביתבע"ש לה

לא מקדימין גם וץ להתפלל יבחורף, א"כ למה המקדימין בק יןץ ביהשנה בין בק תותשב

יב מקדימין תלא כ (סי' רס"ז)"ע וובש .ץ או בחורףיבק פ"מכן בחורף, דלהוסיף אין נ

ר תיו תאלא מקדימין להתפלל ערבי ,החול תר מבימותץ יויע"ש בקב תלהתפלל ערבי

קשי ת ,ץיוא"כ מה קשיא ליה להחסידים על ק .ץ ובין אחורףיהחול, וקאי בין אק תמבימו

ואדרבה  .שים כן גם בחורףחץ למה אינו יפללים במוקדם בימי הקתליה על המ

ימים שקורא להם הם, אבל להמקד ויםץ וחורף שיהשוו מעשיהם וק פהחסידים עכ"

ישב לו על מנהג יתמה שי פ, עכ"יןדרכם בחורף שלא מקדימ יזכה אתמע"כ במה 



ץ, אבל פשוט דהם יבחורף, האי ישוב יקבל על המאחרין בק יןהמקדימין שלא מקדימ

פלה ת ת, להקדמרב שבת"ע בעוב בשתפלה שכת תגדרים, ואין להקדמ ניוש ני עניניםש

של מאדערנעזאציע  יןר, והוא ענתלפני הלילה או יו עותי שתקדמים שתשעושין פה המ

 תוקצ .שלא למשוך בלילה תשב עודתם רוצים להקדים סת"כ לטייל או סחשרוצים א

ין הכי ואת, השב תסעוד תבשביל הילדים כדי שלא ישנו ואז יראו א עושין כןטוענים ש

 מע"כ. תבל אין זה נוגע למה שכבהם, א תשהללו טענו נמי

שפעם בא אחד לשאול את להגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל אי נכון  מה ששמעומביא 

למה ליה  פקודם פלג המנחה, ושאלו הגרמ" 'עד אפי תקודם שבלהתפלל זמן הרבה 

למדו כיצד לשמור וין חעל יד השל בושרוצה שהילדים יש נילהקדים כ"כ, והשיב מפ

ר מאוחר מפה, תה יוברה"מ הי' הלילבו ,בביתי תגדל ניוהשיב הגרמ"פ גם א .תהשב

י ב"ה תר קודם השקיעה, ואעפ"כ נתגדלתאו יו עותי שתש ש"פללו בעתלם לא העוומ

 כאחד האדם.

שכ"ק אאדמו"ר זי"ע עמד על כך בכל התוקף, והיה כמה שבא לידי נסיון והאמת 

בענין, כגון כשהי' בלונדון הבירה  בימי חודש סיון ובעל האכסניא התפלל מבעוד יום 

ול סעודת שבת, אולם לא חש לכך והלך להתפלל בזמן שהי' מאוחר מאוד והקדים לאכ

כבר אחר סעודת הבעל הבית, וכן עוד כהנה רבות הקפיד תמיד להתפלל בזמן, וכן ראוי 

 לכל ירא שמים לעשות.

 

 



 יצוצי הדףנ
 בה ע""סדף 

כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו  ,כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע
שחייב אדם  :(ערכין טזגמ' )ב אהמפרשים הקשו שסוגייתינו סותרת לסוגי .נשמע

ואילו כאן נאמר שכאשר לא ישמע לו פטור הוא מלהוכיח  ,להוכיח את חבירו עד שיכנו
 .אותו

הריטב"א תירץ שדברי הגמרא  (א :ומצינו כמה תירוצים לשאלה זו )עי' אוצר עיונים(
בערכין שחייב  אאולם הסוגי ,ק לרביםכאן שאין לומר דבר שאינו נשמע נאמרו ר
שאמר  .(שבת נה) 'והק' הריטב"א מהגמ .להוכיחו עד שיכנו מדברת במוכיח את היחיד

והשיב לו שלא ישמעו ממנו  ,לו ר' זירא לר' סימון לוכיחינהו מר להני דבי ריש גלותא
א מ"מ צריך הו ,והקשה לו שאף שיודע שלא יקבלו ממנו .תוכחה ולכן אינו מוכיחם

ולפי פירושו של הריטב"א הרי אין כלל חובה להוכיח את הרבים כאשר אינם  .להוכיחם
אלא  ,ותירץ הריטב"א ששם מדובר שלא הוכיחם כלל .מקבלים התוכחה כמבואר כאן

ובאופן זה אינו נפטר מלהוכיחם גם אם יודע שלא  ,שמכיר בהם שלא ישמעו לתוכחתו
ב' כדי שלא יהא להם  ,כל זאת ישמעו לוא' אולי ב - מחמת שתי סיבות ,ישמעו לו

ומה שכתוב כאן שאינו צריך להוכיח  .פתחון פה לומר שלא ידעו שדבר זה אסור
והכיר  ,זהו לאחר שכבר הוכיחם פעם אחת ולא שמעו ,כשיודע שתוכחתו אינה נשמעת

וטעמים אלו העתיק גם המשנ"ב  .מצוה שלא לומר להם כלום ,בהם שלא ישמעו עוד
 (.ח סק"ט"תר או"ח סי')

פסק גם הוא כדבריהם שאם יודע  '(בע' סי' תר"ח ס)והרמ"א  ,והעתיקו הנימוקי יוסף
אבל לא ירבה בתוכחות  ,לא יאמר ברבים להוכיחם רק פעם אחת ,שאין דבריו נשמעים

 .מאחר שיודע שלא ישמעו אליו אבל ביחיד חייב להוכיחו עד שיכנו או יקללנו

 ,ק אחרתוולכן הוא חיל ,על דברים אלו שזה דוחקהשל"ה בהקדמה לספרו כתב  (ב
וכמו  ,חייב להוכיחו עד שיכה אותו ,והיינו שכאשר החוטא אינו יודע שזו עבירה

בזה  ,אך כאשר יודע שזו עבירה ומכחיש לומר שאינה עבירה .שאמרה הגמרא בערכין
 .נאמרו דברי הגמרא כאן שמצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע

אינו מחויב להוכיח אפילו פעם  ,ם יודע שלא יקבלו ממנו תוכחהדעת המאירי שא (ג
שהחיוב להוכיח את חבירו  (מצוה רל"ט)וכך נראה שגם דעת ספר החינוך שכתב  .אחת

שאם יראה המוכיח שאין כל תועלת בתוכחתו כיון  ,אולם כתב .החוטא הוא עד שיכנו
ולא כתב שגם בזה חייב  .אינו חייב במצוה זו ,שהאיש הזה רשע גדול או אלים ביותר

וכן לא חילק בין יחיד לרבים כחילוקו של  ,כמו שחילק הנימוקי יוסף ,פעם אחת
 .הריטב"א

הביא ספר חסידים )ס' תי"ג( דוקא איש את אחיו  (ד"ה חייב להוכיחו)והביאור הלכה 
 .אין להוכיחו ,אבל אם היה איש אחר שאם יוכיחנו ישנאנו וינקום ממנו ,שלבו גס בו



לכאורה  ,צם שיטת הריטב"א והנימוקי יוסף והרמ"א שיש מצוה להוכיח עד שיכנוובע
ואפשר  .שהרי רואה שלא שומע לו ומדוע חייב להוכיחו עד שיכנו ,מה יסוד המצוה

למא דבכלל המצוה של הוכח תוכיח יאו ד ,מ יש תקוה שלבסוף ישמע לו"לומר שמ
וב עד שיכנו אפילו שלא שומע לו וזה חי ,נאמר דין על המוכיח למחות על כבוד שמים

 .כלל

ולכן אם  ,והמאירי סובר שכל ענין ההוכחה הוא שישמע ויוסיף לקח ויחזור בתשובה
ומצאנו  ,והריטב"א סובר שמוכיח בשביל כבוד שמים .לא שומע לו לא צריך להוכיחו

 .יסוד לסברא זו במשנה

כך יש מצוה  ,שמעואולי יש להסמיך כאן לבאר מה הלשון כשם מצוה לומר דבר הנ
והי' מן הנכון כן יש מצוה שלא לומר דבר שאינו מתקבל  .שלא לומר דבר שאינו נשמע

בתלמיד שרוצה  (סי' מ')ואולי יש להביא כעין זה מ"ש בשו"ת תרומת הדשן  .וכי"ב
שהוא בוטח שיראה סימן ברכה לפניו ויזכה  ,לצאת ממדינתו ללמוד תורה לפני רב אחד

ו מוחה בו בתוקף וא"ל בני אם תלך לאותה מדינה שהרב שם ואבי ,ללמוד הימנו
כמו שרגילים  ,כי אדאג עליך תמיד ח"ו פן תהא נתפש או יעלילו עליך ,תצערני עד מאד

 מה יעשה התלמיד. - באותו מדינה

והביא ראי' מפ' מי שהוציאוהו  ,ה"ד השיב דאין צריך לשמוע כה"ג לאביורווהת
"י הולך רואמר ר' יוסי אפילו מוצא ללמוד תורה בא ,דמטמא לישא אשה וללמוד תורה

ופסק התם ר' יוחנן כר' יוסי ואלו בפ"ק  .לפי שלא מן כל אדם זוכה ללמוד תורה ,לחו"ל
ושאל לר' יוחנן אי  ,"י לחו"לרדקדושין אמרינן דר' אסי הוה בעי לצאת לקראת אביו מא

פ שמוצא ללמוד במקומו "אלמא לצאת לת"ת אע ,א"ל ר"י לא ידענא ,שרי אי אסור
 ,וגם יעקב אבינו לא נענש על כל אותן שנים שלמד תורה בבית עבר .עדיף מכיבוד או"א

והאריך שם והעלה לדינא דדוחה מצות ת"ת למצות כיבוד אב ואם ואין צריך לשמוע 
 לו.

ב"ר ), איתא במדרש (א:כד)בראשית  "ואברהם זקן בא בימים" עה"פועיין בפנים יפות 
יש להבין עפ"י  .ה"הקב ,אברהם היה מברך את הכל וכו' ומי מברך את אברהם '(ט ה"נ

אברהם זקן ויושב  ,מימיהן של אבותינו לא פסקה ישיבה מהם :(יומא כח)משאחז"ל 
איזה חכם הלומד מכל אדם,  (אמ"ד פ"אבות ), ואחז"ל "ואברהם זקן"שנאמר  ,בישיבה

לאו  :(עירובין מז)ינו הוא לפי שאחז"ל ענ .מתלמידי יותר מכולם .(מכות י)ואמרו עוד 
מכל אדם זוכה ללמוד, מפני שהתלמידים נשמתם נאצל משרשו שהוא נשמת הרב 

רש נשמתו, הרי והמלמד אותם, ואי אפשר לו לקבל החכמה אלא מצינור שהוא ש
הוא משפיעו דרך הצינור  ,כשרצון השי"ת להשפיע לתלמידים לכל אחד חלק חכמתו

הרי שבשבילם הוא מקבל חכמה כדי להשפיע להם, וזהו  .חכםשהוא שורש נשמת ה
שהוא מקבל מכל התלמידים שעל ידם הוא מקבל חכמה  ,שאמרו שלומד מכל אדם

 להשפיעם.

אף לפני  'והאר עינינו בתורתך'שאומר כל א'  ,והוא ענין שתיקנו חז"ל בסדר התפלה
יאר עיני חכמים אדם ששכלו קצר מלהבין זולת המשפיע להם, מ"מ הם מתפללים ש



כדי שיוכלו לקבל כל א' ממנו כפי חלקו, וכשהחכם אינו משפיע לתלמידים עונשו הוא 
שחכמתו מסתלקת כמו שאחז"ל, והטעם כיון שנסתם הצינור ממילא נסתם השורש 

רים ּוּבאפילו ע ,כל המונע הלכה מתלמיד :(סנהדרין צא)ואחז"ל  .החכם שמקבל ממנו
עם כיון שנסתם השורש שהוא נשמת החכם הכוללות שבמעי אמן מקללין אותו, והט

שמלמדין אותן במעי אמן  :(נדה ל)ממילא עוברים שבמעי אמן שאחז"ל  ,כמה נשמות
ממילא גם הם אינם יכולין  ,כל התורה, מ"מ כיון שנסתם השורש שהוא נשמת החכם

 וזהו שאמרו אפילו עוברים שבמעי .לקבל כראוי, כיון שנשמתן משורש נשמת החכם
 .ע"ש ",והביטו אחרי משה"פ עה" (ח:שמות לג)ויבואר עוד בפ' כי תשא  .אמן מקללין

 ,וזהו עיקר הברכה שנתברכו בו .ובזה מובן שאברהם שהיה יושב בישיבה ומשפיע להם
 ,"וה' ברך את אברהם בכל"שקיבל הוא כל חלקי החכמים הראוי להם, והיינו דכתיב 

 ע"ש.

 ,שרואים שהאיש הזה יצא ממדינתו ללמוד במקום אחר וא"כ הכ"נ יש לומר דכאן מיירי
וא"כ אינו מחייב להוכיחו כי אינו זוכה  ,וממילא הרי אינו מקבל ואינו שומע מרב זה

 לקבל ממנו.

דבתלמיד ההולך ללמוד אצל רבו וכבר  ,ועל דרך זה נחזור אולי בישוב סתירת הגמרא
וממילא  ,רש נשמת הרב הזהא"כ הרי התלמיד הזה שייכות לשו ,מקבל אצלו ומצליח

וכן מצינו אשר הקפידו  ים.זרוק מרה בתלמיד )כתובות קג:( אמרו חז"ל בתלמיד כזה
א"כ לא  ,אבל לפעמים נסתם הצינור .כי אז יש חיוב ביותר ו,על תלמיד יותר משאר בני

אבל מי שאינו  .אבל פעם א' אולי צריך שיאמר לו כי אולי נפתח הצינור .יועיל ההכאה
 .אינו חייב לומר אפילו פעם אחת ,ואינו מקבל ממנורבו 

 ,( רב יוסף בריה דר' יהושע בן לוי חלש ואיתנגיד ואיתפחי:ב"ב עי' וזהו ביאור מ"ש )
עליונים למטה ותחתונים למעלה. וקבלה ביד הגאונים שרב  - ואמר עולם הפוך ראיתי

וזה משום  .ליונים(שם ד"ה ע 'יהודה תלמידו של שמואל רבו היה עומד ברגליו )תוס
ש( רב יהודה יתיב קמיה דשמואל, "עיי .שהוכיחו בפרק במה בהמה יוצאה )שבת נה

אוטם אזנו מזעקת דל גם "אתא ההיא איתתא קמיה ולא אשגח בה, א"ל לא סבר לה מר 
יג(, א"ל דרישך בקרירי רישא דרישך בחמימי, הא :)משלי כא "הוא יקרא ולא יענה

 .איתא עוקבא דהוא אב ב"ד

של רבי יהודה שממילא לא יתקבלו הדברים ממנו וכשמם שמצוה לומר דבר והכוונה 
הנשמע כן מצוה שלא לומר שאינו נשמע, אבל רב יהודה טען שבודאי יתקבלו דבריו 

 .של שמואל ומחויב לומר דעתו ולהוכיח ועל זה מביא אח"כ כל הגמרא

 



 
 
 

 

 ע"רי רבינו הקדוש זית משנה הלכות ושאר ספ"ליקוטים קצרים מתוך שו
 אין ללמוד מכאן הלכה למעשה  ינזבורגג מרדכי צביי הרב "נערך ע

 במסגרת דף היומי
 בע" ח"ע במותי

גמ'. אמר ריש לקיש: ממזרת לאחר 
עשרה דורות מותרת, יליף עשירי עשירי 
מעמוני ומואבי, מה להלן נקבות 
מותרות, אף כאן נקבות מותרות וכו' 

ממזרת לאחר  שאלו את רבי אליעזר:
עשרה דרי, מהו? אמר להם: מי יתן לי 
דור שלישי ואטהרנו. אלמא קסבר: 
ממזרא לא חיי. וכן אמר רב הונא: 
ממזרא לא חיי. והא אנן תנן: ממזרין 
אסורין ואיסורן איסור עולם! אמר רבי 
זירא, לדידי מפרשא לי מיניה דרב 
יהודה: דידיע חיי, דלא ידיע לא חיי, 

עד תלתא דרי חיי, טפי  - דידיע ולא ידיע
לא חיי. ההוא דהוי בשבבותיה דר' אמי, 
אכריז עליה דממזרא, הוה בכי ואזיל, 

 אמר ליה: חיים נתתי לך.

כלומר  -ופירש"י, מי יתן לי דור שלישי 
שלא  -דבר שאי אפשר הוא. לא חיי 

 -יטמעו כשרים בדורותיו. ממזר דידיע 
לכל בברור חיי הוא ודורותיו דלא 

כלל לא חיי  -י ביה. דלא ידיע מיטמע
אפילו הוא שלא ישא כשרה. דידיע ולא 

עד תלת דרי דזהירי אינשי חיי  -ידיע 
טפי לא חיי דכיון דלאו דבר ברור הוא 

 משתכחא מילתא, ע"כ.

הנה נחלקו הגאון החות יאיר עם 
היעב"ץ באשה שזינתה ונתעברה ואח"כ 
נתחרטה ורוצה לעשות תשובה, ובכדי 

ממזר רצונה לשתות סם  שלא להוליד

ולהמית הולד, אם יש לה היתר. בתשו' 
חות יאיר )סי' ל"א( כתב דודאי אסור 
לקלקל ולהפיל העובר שהוא ממזר, 
שדין ממזר הוא כישראל לכל דבר, רק 

 שאסור לבוא בקהל.

והגאון היעב"ץ )ח"א סי' מ"ג( חולק 
דמותר להפיל כיון שהאשה שזינתה בר 

ף שאין דמה קטלה היא מדין תורה, א
מסורה בידינו להורגה, משום שלא הי' 
עדות והתראה, מ"מ מחוייבת מיתה בידי 
שמים מאחר שעשתה במזיד ביודעת 

ואע"פ שממזר כשיצא  .שחטאה בזדון
ואם הרגו אדם  ,לאויר העולם דינו ככשר

במזיד חייב מיתה, מ"מ השתא דירך אמו 
הוא, ואילו היתה דינה מסורה בידינו 

ם אותה ואת עוברה, דדמי היינו הורגי
להא דערכין )ז.( שאמרו האשה שיצאה 
ליהרג אין ממתינין לה עד שתלד, ע"כ 
נראה שאין כאן איסור בהשחתתו, 
ואדרבה נראה לי דזכות הוא לה כיון 

' בשו"ת ישרצונה לעשות תשובה. וע
צלותא דאברהם )סי' ס"א( ושו"ת 

 מהרי"ט )ח"א סי' צ"ז(.

דמה שטען ורבינו תמה על היעב"ץ, 
דכיון דבת קטלה היא מדין תורה, ואף 
שאין דינה מסורה בידינו להורגה, מ"מ 
אילו היתה דינה מסורה בידינו הי' 
ממיתין אותה עם פרי בטנה, דבריו 
תמוהין שהרי פשוט דכל זמן שלא גמרו 



ב"ד את הדין לקטלה לאו בת קטלה היא, 
אפי' היכא דהי' עדים והתראה על הזנות 

ד, אם הרגו אותה קודם גמר והביאה לב"
דין נהרג עליה, ועיין רמב"ם )סהמ"צ 
לאוין רצ"ג(. והא דהביא ראי' מסוגיא 
דערכין שאמרו האשה שיצאה ליהרג אין 
ממתינין לה עד שתלד, אדרבה משם 
ראי' להיפך, שהרי הגמ' שם דאין 
ממתינין לה עד שתלד דרשו לה מקרא 
וגזירת הכתוב הוא דכתיב "ומתו גם 

לרבות את הולד, הא בלאו  -ם" שניה
הכי היינו ממתינין לה עד שתלד. ועיין 
תוס' )שם ד"ה ישנה( דהטעם שהורגין 
 אותה עם העובר הוא מטעם עינוי הדין.

ועיין תוס' סוטה )כו. ד"ה מעוברת( 
וז"ל, רש"י פי' ולא אמרינן דלא לקטליה 
לולד. ותימה, אמאי אית לן למקטליה, 

שתלד, הא תנן  מה איכפת לן נמתין עד
בפ"ק דערכין )דף ז.( האשה היוצאה 
ליהרג אין ממתינין לה עד שתלד והתם 
גזירת הכתוב הוא "ומתו גם שניהם" 
לרבות את הולד, והתם משמע טעמא 
דרבי קרא, הא לא רבי קרא לא קטליניה 
ליה וכו', ע"כ. הרי דבכל מקום דהיא 
אינה נהרגת ודאי דאסור להרוג הולד, 

שהיא נהרגת גזירת הכתוב אלא דבמקום 
 הוא משום עינוי הדין.

ומסיים רבינו התשו' דפשוט דדברי 
היעב"ץ תמוהין, ובודאי אין להקל 
ולעבור על איסור רציחה, דההורג עובר 

במעי אמו הרי הוא בכלל הורג נפש אלא 
 שאינו נהרג עליו, ובעכו"ם נהרג עליו.

והטעם שאינו נהרג עליו כתב הרא"ם 
א:כב עה"פ "ולא יהי' עה"ת )שמות כ

אסון"( ד"מכה איש ומת" כתיב, עד 
שיהא בן קיימא הראוי להיות איש, ולא 
הנפלים והולדות שבמעי אשה כל זמן 
שלא יצאו לאויר העולם בחזקת נפלים 
הם, שהרי עדיין לא כלו חדשיהם, וכ"כ 
הרמב"ם )פ"ב מהל' רוצח( "ההורג את 
הגדול או את הקטן בן יומו", משמע 

ובר שעדיין לא יצא לאויר העולם אבל ע
שאינו אפי' בן יומו לא, ושמא משום 
דכל זמן שלא יצא לאויר העולם יש 
לחוש שמא לא כלו לו חדשיו ולא יהי' 
ראוי להיות איש, והתראת ספק לא שמה 
התראה. ואע"ג דרוב עוברין שבמעי אמן 
יכלו חדשיהם, מ"מ כיון דהשתא עדיין 

א דמי לא כלו, התראת ספק הוא, ול
לסתם אנשים דאזלינן בהן בתר רובא 
ולא חיישינן דילמא טריפה, דיש לחלק 

 בין רובא דהאדינא לרובא דלאחר זמן.

והגם דמבואר בסוגייתנו דאם אין יודעים 
שהוא ממזר יומת ממילא, מ"מ אסור 
להרגו כמו שאם יצא לאויר העולם אע"ג 
דעומד למות, מ"מ ההורגו חייב מיתה. 

ה הלכות )ח"ז סי' רפ"ב( וע' בשו"ת משנ
בדין לקרב מיתה למי שעומד למות כדי 
להקל מעליו היסורין. וע' עוד )ח"ה סי' 

 .רצ"ה(
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 הילולא דצדיקיא

 כ"ד אייר תרנ"ח הרה"ק רבי אליעזר צבי סאפרין מקאמארנא זי"ע

 (Sambir, Ukraine) בעיר סאמבור למס'( 1830) רבינו אליעזר צבי נולד בשנת תק"ץ
 (Komarno) לאביו הרה"ק רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל סאפרין מקאמארנא

זי"ע, בן הרה"ק רבי סנדר מקאמארנא זי"ע, מצאצאי התוספות יו"ט, ולאמו מרת 
זי"ע,  Pinczow, Poland)) גיטל ע"ה, בת הרה"ק רבי אברהם מדרכי מפינטשוב

 מצאצאי המגיני שלמה.

שנות ילדותו עברו עליו בעוני רעב וסבל ודחקות גדולה, אך כל אלה לא מנעו ממנו 
ת התורה, לכן זכה לכל הדברים שחז"ל הבטיחו ללומד תורה מלשקוד על דלתו

מתוך הדחק. אף במעלליו התנכר הנער כיניק וחכים, עובד ה' מופלא, ומתנהג 
 בחסידות כגדולים בדורו.

בנעוריו זכה רבינו להכיר את דודו הגדול הרה"ק רבי משה מסאמבור זי"ע, וכמו כן 
זי"ע. עיקר  (Rozdół, Ukraine) מרוזלאזכה ללמוד תורה מפי הרה"ק רבי יהודא צבי 

תורתו למד אצל אביו הקדוש, אשר הימנו רכש קניני תורה ודרכי חסידות, מידות 
תרומיות, אהבת ישראל ויראת שמים. כן היה תלמיד מובהק של הרה"ק רבי יצחק 

זי"ע. על אף גדולתו בתורה, הצליח רבינו  (Zhydachiv, Ukraine) אייזיק מזידיטשוב
 )שושלת הקודש( יר עצמו מעיני הבריות.להסת

סתרי תורה התחיל רבינו ללמוד כשהיה בן שלושים, וכמו שכתב בהקדמתו לספרו 
אור עינים, וז"ל: "ועוד אחיי ודעי אהובים לי ביותר, דעו שאפילו לימוד קבלה 
סתרי תורה לא התחלתי מעצמי ללמוד, אלא פעם אחת היה מבוקש אאמו"ר 

ף בעיר סאמבור על שבת קודש, ואחר השבת היו מבקשים זלה"ה להיות מסתופ
ממנו אנשי עיר הנ"ל שישבות שם עוד שבת אחר, והסכים עמם. וכשראה שנשאר 
 שם עוד שבת אחד, שלח אגרת אצלי שאבוא לשם על שבת קודש, ובאתי לשם יום ג'.

 ואור ליום ו' עש"ק קודם עלות השחר, שלח אצלי לאכסניא שלי שאבוא תיכף ומיד
לעמוד לפניו. וכשבאתי שאל אותי: "אתה לומד סתרי תורה, כתבי מרן האר"י 
זלה"ה"? והשבתי לו: "לאו". ואמר לי: "למה"? ואמרתי לו: "כי שמעתי מכמה 

, שאין ללמוד ספרי קבלה בלי רבי ומורה, ואין לי רבי ומורה יותר 'חסידים יראי ה
אמר לי: "טוב דברת ואמת ממך", והייתי אז כבן שלושים. וכששמע ממני זאת, 

אתך". ותיכף ומיד אמר לי: "מהיום והלאה אלמוד עמך בכל אור הבוקר קודם 
לי שאלך לאכסניא שלי, והלכתי, ומאז והלאה לא למד  רתפלת שחרית" וכו'. ואמ

עמי שום דיבור מזה הענין, והיה לי עגמת נפש גדול מזה שלא הזכיר מזה שום 
 ר.דיבור מה שאמר לי בעיר סאמבו

ונתעכב זאת לערך תשעה חדשים, והיה לי גודל עגמת נפש אז יותר. ואחר תשעה 
ת אמת, שאלמוד מכאן ולהלאה רחדשים עלה בלבי חמידא דאורייתא של תו

בעצמי. ואמרתי בלבי לפני הקב"ה: "אתה עזרתי לאאמו"ר, וכן לאאמו"ר זקני 
ם אבקש ואתחנן זלה"ה, שלמדו בכתבי האר"י זלה"ה, כמו כן אתה אבינו שבשמי

שתעזור לי גם כן". ובאותו יום שהתחלתי ללמוד, היה בהשגחת הבורא ב"ה, שבא 



איש אחד והביא לי ספר עץ חיים ישן, מה שלמד בו זקני הרב הקדוש הגאון רבי 
אלכסנדר זלה"ה אב"ד דכאן, וכן אדוני אבי אאמו"ר זלה"ה למד גם כן בעץ חיים 

גחת האין סוף ב"ה שאלמוד בכתבי מרן האר"י זה בימי נעוריו, וראיתי שהוא בהש
 זלה"ה ובזוהר הקדוש".

 בהיות רבינו בן אחד עשרה שנה היה לו כאבים גדולים ביד ימינו במחלת השיתוק 
(paralysis) ל. כאשר תרופות הרופאים לא הועילו, הביאו אביו הקדוש אל רח"

זא זי"ע משש ידו זי"ע. הרה"ק מבעל (Belz, Ukraine) הרה"ק השר שלום מבעלזא
של הילד, ואביו הרבי מקאמרנא עקב אחר פעולותיו והסתכל היטיב. הבחין בכך 
הרה"ק מבעלזא, והשמיט יד הילד מידו, ואמר: "תבוא לכאן בלעדי אביך". אמר 
הרבי מקאמארנא: "מובא בשם הבעל שם טוב זי"ע, שעל ידי שמות אפשר 

אנו ב"ה דרך בלי שמות". הם לרפאות". השיב הרה"ק מבעלזא: "חס ושלום, מצ
נסעו הביתה, ונשארה ידו השמאלית של רבינו משותקת קצת כל ימיו. לימים 
כשסיפר זאת רבינו אמר: "הנני מצטער שלא הייתי פעם נוספת בבעלזא, שאילו 

 )שלשלת הקודש( ברים".יהייתי עוד פעם, הייתי בריא כל ימי בכל הא

לת רבינו בילדותו )שלחן הטהור סי' אביו הרה"ק מקאמארנא כתב אודות נס הצ
(, וז"ל: "אין צריך שיהיה מקומו ניכר של נס, אלא אם נעשה נס במקום 'בע' ח ס"רי

הזה, והוא עומד על מקום הזה מברך, בין שנעשה לרבים ובין שנעשה לו נס באיזה 
מקום, הוא וכל יוצאי יריכו מברכין כשמגיעין למקום הזה וכו'. על כן צויתי לבני 

, (Stryi River) שהיה נעשה לו נס בנהר סטריא (אליעזר צבי)מורנו הרב והא"צ מ
במקום המעברות לעיר זידיטשוב מעיר ראזיל, שהיה טובע שם, וכמעט שכבר יצאה 
נשמתו, נזדמן שם ספינה קטנה בדרך נם והצילו. צויתי לו שיברך הוא ובניו עד סוף 

יו עד סוף הדורות יברכו שעשה אמ"ה שעשה לי נס, ובנה' הדורות 'ברוך אתה 
 לאבותינו נס במקום הזה".

 אצל צדיקי דורו

רבינו הרבה להסתופף בצל צדיקי דורו, ביניהם הרה"ק רבי יצחק אייזיק 
, (Peremyshlyany, Ukraine) מזידיטשוב זי"ע, הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן

 זי"ע. (Dynów, Poland) והרה"ק רבי דוד מדינוב

זי"ע, וכמו שמזכירו  (Nowy Sacz, Poland) ו נסע אל הרה"ק מצאנזאחר פטירת אבי
בספרו )הקדמת רבינו אור עינים(: "ואחר פטירת אדוני אבי מורי ורבי זלה"ה, 
הייתי מסתופף בצל קדשו של מחותני הרב הגאון הקדוש, איש קדוש אלקים, מוה' 

י חיבור כזה, חיים הלברשטם זצלה"ה מסאנז, ושמע מאנשי שלומינו שיש תחת יד
 1875)ליום י"ב פ' לך שנת תרל"ו  רוישלח להראות לפניו, והיה מעיין בו בלילה או

לפ"ק. וביום ב' אחר התפלה נטלתי ממנו רשות ליסע לביתי לשלום, ואמר למס'( 
לי: "עיינתי בספרכם, וראיתי כמה דברים נחמדים הנצרכים לבעלי נפש דקדושה 

 תו בקרוב, כי העולם צריך לו".זקוקים לה, ואבקשכם שתדפיסו או

רבינו היה בקשרי ידידות עם הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע, ונפגשו הרבה ודברו 
שיחות קודש בידידות וחיבה. פעם אמר רבינו שהיה כבר בזה העולם ארבע פעמים, 
וכל הארבע פעמים היה יחד עם הרה"ק מבעלזא, וגם בימי הבית היו ביחד, ורבינו 

 הודה, והרה"ק מבעלזא ממלכי ישראל.היה ממלכי י



 פרק האיש מקדש

 (Turka, Ukraine) רבינו נשא את מרת חנה שרה ע"ה, בת הנגיד רבי יוסף שענהר מטורקא
זצ"ל, בעל בית מזיגה, ולמד כל השבוע בבית המדרש ובא לביתו רק משבת לשבת. 
אודות השתלשלות השידוך מסופר: טרם התגלותו של הרה"ק רבי אייזיק 
מזידיטשוב זי"ע, נסע ממקום למקום והיה בדחקות גדול, ודרכו היה שלא לבקש 
כסף או מזון, אלא אם היו נותנים לו מעצמם היה מקבל, או אם הזמינהו לסעוד 
היה סועד. פעם עברו עליו שלשה ימים שלא הציעו לפניו כלום, ונחלש מאד, וכמעט 

דמן לו, והמתין על מפתן פונדקו אחזו בולמוס. הוא החליט להיכנס לבית מזיגה שיז
של רבי יוסף. בתו הנערה חנה שרה שהיתה אז בת אחד עשרה שנה עמדה שם לשרת 

כיון שהבחינה בהרה"ק מזידיטשוב, הכירה בו שהוא אדם גדול,  .את הלקוחות
והבחינה בו שהוא חלש מאד וצריך להחיות נפשו, תיכף מזגה כוס מי דבש ונתנה 

 שתה, גם נתנה לו לאכול.סמוך לו, ואמרה לו שי

אחר כך היא הוציאה מהמגירה סכום הגון והגישה אל הרה"ק מזידיטשוב, למען 
יברך אותה. סירב הרה"ק ושאלה: "וכי מותר לך לתת לי בלתי ידיעת אביך"? 
השיבה לו: "הנני עובדת אצל אבי כדי לעזור לו בפרנסתו, ולכן נתן לי אבי רשות 

נכון". קיבל הרה"ק מזידיטשוב, ושאלה: "במה לתת צדקה למי שהנני מוצא ל
אברכך". ענתה: "ברכני שחתני יהיה ירא שמים כמו הרבי". בירכה הרה"ק 
מזידיטשוב, ואמר לה: "בשכר זה תזכו להיות קרובת משפחה אתנו, חתן כמוני לא 

 יהיה לך, אבל יהיה לך חתן איש קדוש".

א יחד עם רבינו, שהיה אז אחרי כמה חדשים הגיע הרה"ק רבי אייזיק מקאמארנ
כבן אחד עשר שנים לטורקא לשבת קודש. אחרי שבת עלה לאחד מחסידי רבינו 
לשדך את בתו של רבי יוסף עם רבינו, וכך הוה. הרה"ק רבי אייזיק מקאמארנא 
חזר לביתו, וסיפר לזוגתו על השידוך, אך הדבר לא מצא חן בעיני הרבנית, וכי חוכר 

של בנה, אינה מסכימה. הדברים הגיעו עד כדי כך שהמחותן בית מזיגה יהיה חותנו 
בא עם הכלה, והתרעם על שרוצים לנתק השידוך. כאשר ראה שבשום אופן אינם 
רוצים השידוך, אמר: "אינכם רוצים, הרי החתן רוצה, יקראו לחתן". קראו לחתן, 

ך"? ותיכף כשנכנס אמר לו המחותן: "תגיד האם רצונך לבייש את בתי שהיא כלת
אמר רבינו: "חם ושלום, איני מבייש חלילה, איני מבייש אף אחד". אמר רבי יוסף: 

 "הנכם רואים החתן רוצה בשידוך זה", והשידוך קם והיה.

 על כס ההנהגה

לפני פטירת הרה"ק רבי אייזיק מקאמארנא קרא לכל בני ביתו ולאנשי שלומו 
בשבת, ויעמידו את כסאו  המקורבים, ואמר שיתנו לידו בגדי לבן של משי שלובש

שיושב עליו בעת שיברך להבאים. כשהביאו לו את הבגד, הלביש בזה את רבינו, 
את צריכה  י,ופקד עליו שישב על כסאו. הרבנית בכתה מאד, אמר לה: "אל תבכ

להיות שמחה שיש לנו את הזכות לראות בנינו זה ראוי לישב על כסאי", והתחיל 
הוא מסמיך אותו להיות רבי, ונותן לו הכח שיש לו  לברכו בברכות רבות, ואמר כי

 מאלו הקדושים שסמכו אותו להראות לבני ישראל נפלאות.

תנותו חשב שאינו ראוי. רבינו ובתחילה סירב רבינו למלא מקום אביו, כי ברוב ענ
נסע אל הרה"ק מצאנז זי"ע לשאול בעצתו. ויען כי לרבינו היה צוואה מאביו שילך 



אולם דרכו של הרה"ק מצאנז היה שלא ללבוש בגד לבן, לכן שלח  בגד לבן בשבת,
מתלמידי  (Mosty Wielkie, Ukraine) את הגה"ח רבי יחיאל מונד זצ"ל אב"ד מאסט

, אם יוכל (Lemberg, Ukraine) אביו, אל הגאון רבי צבי אורנשטיין זצ"ל אב"ד לבוב
לא התיר כי אם  להתיר על שבת אחד שלא ילך בבגד לבן. אחרי שקלא וטריא,

שיוכל ללבוש בגד משי של שחור על הבגד משי של לבן, כי אף שכוונת צוואת אביו 
 היה שילך בגד לבן על הבגדים, אבל מטעם לבו נוקפו על שבת אחד התיר לו.

רבינו נסע לצאנז, ובערב שבת נכנס לבית המדרש לפני תחילת מנחה. כאשר נכנס 
למקום בו עמד רבינו, ואמר לו: "אביכם הרה"ק מצאנז לבית המדרש הלך תיכף 

ז"ל צוה אתכם לילך בשבת בבגד לבן, על כן יסיר הבגד השחור, וילך בבגד לבן". 
השיבו רבינו שאין לו זאת באפשר נגד כבודו. אמר לו הרה"ק מצאנז: "אם כן אלך 
להתפלל במקום אחר, אם הרב מקאמרנא לא יסיר את הבגד השחור וילבש את 

 אז הסיר רבינו את הבגד השחור והלך בבגד הלבן.הבגד הלבן". 

בסעודת ליל שבת ישב רבינו אצל הרה"ק מצאנז, ובעת אכילת הדגים הושיט 
הרה"ק מצאנז כל פעם חתיכת דג לרבינו, והפציר בו שיאכל. ואמר: "בעת שנהייתי 
פה רב תפסו דג כזה, ועכשיו פעם שנית, התדעו הדג הזה הלך ד' מאות פרסה עד 

לכבודכם". ביום שני בשבוע כאשר רצה רבינו לקבל  ?נה, התדעו לכבוד מישבא ה
ברכת פרידה מהרה"ק מצאנז, דיבר הרה"ק בשבח ספרו אור עינים, ובירכו שיהיה 

 )שלשלת קאמארנא( פועל ישועות בישראל.

כששאלו את הרה"ק מצאנז זצ"ל מה ראה לכבד כל כך את רבינו, ענה: 
בשבת הראשונה מצאו בנהר שליד העיר דג מיוחד  "כשנתמניתי לרב בעיר צאנז,

במינו בשם דג הכט, והיה זה לסימן טוב עבורי, מאז ועד היום לא הציעו דג כזה 
למכירה כאן. ובדיוק לשבת זו פ' נח תרל"ו המציאו משמים לביתי דג כזה, הרי זה 
סימן עבורי שהאורח שמגיע לשבת קודש זו מכובד בשמים, ומי שמכובד בשמים, 

 )הקדמת פרי חיים( ".?האם לא יהיה מכובד על ידי

עוד מסופר: רבינו לא רצה להתחיל בהנהגת החסידים, אך לחצו עליו מאד, לכן 
והרמז הגיע, הקוויטל הראשון שהכניסו אליו  .רצה לקבל רמז משמים על ענין זה

הודית, ר"ת 'רבי', בזה ראה רבינו רמז משמים להנהגת ית בבקה רהיה בשם 
 )הקדמת פרי חיים עה"ת( ים.החסיד

אחד מחסידי הרה"ק רבי אייזיק מקאמארנא הרה"ק רבי צבי אביגדור פיש 
זצ"ל )היה בעל מקובל גדול, ורבים נושעו מתפילתו(,  (Napkor, Hungary) קורּפמנא

לא המשיך לנסוע אל רבינו אחר פטירת רבו. פעם אחת חלם לו שבא לקאמארנא, 
רה"ק מהרי"א יושב על מקומו כמו בחיים חיותו, ונכנס לבית המדרש, וראה שה

ונפלה עליו שמחה גדולה, שזה זמן רב שלא ראה אותו. כראות הרה"ק מהרי"א 
אותו, לקח מגבת ואמר לו: "בא נלך", והתחילו לילך, וראה ערים גדולות ובצורות 
לשמים, וככה הלכו והלכו עד שהגיע לבית אחד ונכנסו, וראה שם מקוה טהרה. 

טבל הרה"ק מקאמארנא שם, ואחר שעלה ונסתפג, רצה גם רבי צבי אביגדור תיכף 
מיד תפסו הרה"ק מקאמארנא, ואמר לו: "שהיות שזהו נהר דינור, ואי  .לטבול שם

אפשר לו לאדם בחיים חיותו בעודו לבוש בגופו הגשמי לטבול שם". אז תפש את 
כני. אמר לו עצמו שהרה"ק כבר נסתלק, והתחיל לבכות מאד, וביקשו שיבר



הרה"ק: "היות שאני כבר לא בעלמא הדין, השארתי את בני שכוחו ככוחי, והוא 
". כאשר הקיץ הרגיש כאב גדול במקום שתפסו הרה"ק, ייכול לברך אותך כמונ

ן אז דער טאטע וותיכף החליט לנסוע אל רבינו. כאשר נכנס אמר לו רבינו: "א
 ום והוטב תיכף, ומאז נסע אל רבינו.". ונע בידו במק?טרייבט נישט קומסטו נישט

 )שלשלת הקודש( 

רבינו נהג נשיאותו ברמה, ועמד בעוז נגד כל פירצה. מסופר: לרבינו היה חסיד עשיר 
. פעם נסע רבינו להונגריה לבקר אצל חסידיו, (Khust, Ukraine) גדול שגר בעיר חוסט

ראש חודש. אותו וסר ג"כ לעיר חוסט לבקר אצל חסידו הנ"ל. כשהגיע היה זה ב
חסיד ערך סעודת ראש חודש לכבוד רבינו כיד המלך. רבינו התכונן ללכת לסעודה 
אצל חסידו העשיר, והנה נודע הענין לרבה של חוסט הגה"ק בעל ערוגת הבושם 
זצ"ל, והוא הגיע אל רבינו, וטענתו בפיו: "כי אשתו של אותו גביר הולכת בשער 

בענין זה והוא לא שומע בקולי, והיתכן שהרבי מגולה, כבר שנים שאני מדבר אתו 
ילך אליו הביתה ויכבד אותו לאופן פומבי כזה". בשמעו רבינו זאת, קרא תיכף 

כי אם לא תספר אשתך את השערות ותכסה כראוי  ,לאותו גביר, ואמר לו: "דע לך
את ראשה, לא אוכל לבוא אליך לסעודה שהכנת". אותו גביר הלך לאשתו וסיפר לה 

דברי רבינו, היא לא קיבלה את הדברים בשום אופן. אמר לה אותו עשיר: "מה את 
הנך רוצה להתחיל", מובן מאליו שהענין סודר  יהאם עם רבינו רבי אליעזר צב

בתכלית הכשרות. רבינו הלך לביתו של הגביר וסעד סעודת ראש חודש אחרי 
פר עובדה זו שמילא את דבריו. הגה"ק בעל ערוגת הבושם זצ"ל היה תמיד מס

 )הקדמת פרי חיים( ומסיים: "תראו מזה כמה גדול הכוח של הרבי מקאמרנא".

 דרכי עבודתו

כאשר התפלל רבינו לפני התיבה, היה מתפלל בהתלהבות ובשברון לב, וקולו היה 
גדול ונעים ומתוק לשומעים, אשר אם היה עומד ומתפלל כל היום לא היה אף אחד 

לו עת, כי מחמת המתיקות עמד כל אחד על מקומו מונע את עצמו ולומר שאין 
בדביקות לחי העולמים, וכל השומעים נתעוררו בתשובה, והיה מקשר לבות ישראל 
לעבודת השי"ת באמת ובאהבה. במיוחד בימים נוראים הרגישו כולם מתיקות נורא 

 בראותם גודל העבודה אשר היה לרבינו.

חרית ומוסף, והיה בעל תוקע בבית בימים הנוראים התפלל בעצמו לפני התיבה ש
מדרשו, ומלבד זאת היה בעל תוקע בכל בתי כנסיות ובתי מדרשים ובתי תפילות 
אשר בעיר קאמרנא, והעבודה הזאת לא היה כבדה עליו, כי עבד עבודתו בשמחה 
רבה, בנעימות בקול הדר ונועם. פעם אמר רבינו: "בימים הללו אין לו להיצר כח 

ופעם היה לרבינו בערב יום הכיפור איזו מיחוש בגרונו, וכל  להחליש את קולי".
המקורבים היו בעגמת נפש איך יוכל רבינו להתפלל לפני התיבה. הנה בבוא העת 

הגביה את קולו בכל פעם מעלה מעלה במתיקות קול גדול ונעים כל  ,לזמר כל נדרי
י, אבל אין היום, ואח"כ בסעודה במוצאי יוה"כ אמר: "הוא רצה להחליש את קול

 לו כח לעשות לי בימים אלו".

 טרבינו היה פזרן גדול לצדקה, ומסופר: פעם הזמינו חסידי קאמארנא שבראצפער
(Újfehértó, Hungary)  את רבינו לשבות אצלם. רבינו שבת שם שלש שבתות, בהפרדו

מהם היו בידו מהפדיונות שחסידיו הגישו לו סך שלשת אלפים גולדען, שהיה סכום 



, (Karlovy Vary, Czechia) רבינו לעיר המרפא קארלסבאדעצום בימים ההם. משם נסע 
עם רבינו נסעו משפחתו משמשיו, והשוחט, עד שבסך הכל היו שלשה עשר איש, 

לקארלסבאד עלו כחמש מאות גולדען. בכל מקום שעבר  טודמי ההוצאות מראצפער
 קידמו בתחנה רבנים וחסידים נעלים את פניו.

נצרכים הם עוד בהגיעם לקארלסבאד אמר לו בנו הרה"צ ר' יעקב משה זצ"ל: ש
כחמש מאות גולדען לשלם למפרע בעד החדרים בית המדרש, מי המרפא וכו'. ענה 
לו רבינו: "האמין לי שאין לי". והוסיף רבינו: "הנה בתחנה זו עלה פלוני וסיפר לי 
מצרת הבת )עניני נדוניה(, בתחנה זו ביקרני חסיד פלוני שמוכרח לנסוע למעיינות 

כל מה שהיה בידי". שאלו בנו: "מה נעשה איפה רפואה וכו', ונתתי להם 
בקארלסבאד בלי כסף". השיבו רבינו: "ה' נמצא גם בקארלסבאד". למחרת השבת 
בא אחד מחסידיו גביר עצום, ונתן לו פדיון בסך אלף גולדען, הוא שלח מיד אחר 

 נמצא גם בקארלסבאד". 'בנו, וכשבא אמר לו: "האם כבר השתכנעת שה
 )בית קאמארנא( 

 ועל ישועותפ

 שבאונגארן, בא לפני רבינו בעל אחוזה (Hajdúnánás) בעת היות רבינו בעיר נאנאש
ובכה לפניו שבזמן אחרון התרבו העכברים לאלפים, ומשחיתים את כל התבואות 
שבמחסניו. אמר לו רבינו: "פתח דלת המחסן, ואמור: "אליעזר צבי בן גיטל פקד 

העיר". בעל אחוזה היסס  עליכם לעזוב את המקום, ולעבור למחסני הכומר של
מאד, ואמר: "אולי לכל הפחות אגיד 'רבינו' רבי אליעזר צבי"? גער בו רבינו: 

 )בית קאמארנא( "אמור כאשר ציותיך", וכך עשה, ומאז נסתלקה ממנו צרה זו.

פעם הגיע איש אחד אל רבינו, שאלו רבינו: אם יש לו גן? והשיב: שיש לו גן גדול, 
. אמר לו רבינו: אם יתן לו מעשר, יתן הגן פריו, והבטיח אבל אינו נושא פירות

: כאשר יבא לביתו ילך להגן, ויעמוד שם ויאמר: "הרבי לרבינו שיתן. אמר לו רבינו
מקאמרנא אליעזר צבי בן גיטל אמר לי, שאומר לכם עצי הגן, כי כל עץ פרי יתן 

פטירת רבינו המשיך  פריו", וכך הוה, שהביא מעשר כמה מאות ר"כ בכל שנה. אחרי
 לשלוח לבני רבינו כמה מאות ר"כ בכל שנה, ולא מעשר שהוא סכום גדול.

ר' חיים פיאנאוויטשער שאל את רבינו: האם לעשות ביטוח מפני הברד. שאלו 
רבינו: "מה מחיר הדבר"? ואמר לו סכום כך וכך. אמר רבינו: "תעשה הביטוח 

' חיים נתן סכום החומש, ונסע לביתו, וסיפר לבני ביתו על אצלי אני לוקה חומש". ר
העיסקא שעשה עם רבינו. כעבור זמן ישב בביתו, לפתע נכנסה אשתו ואמרה: 

הבט וראה איזה ברד נורא". כאשר נעצר הברד לקח ר' חיים את הסוס והלך  ,"חיים
ך לא עם חתנו לראות ההפסדים שגרם הברד, וראו שמסביב כל שדותיו היה ברד, א

 )שלשלת קאמארנא( על שדותיו, כאילו שמדדו הדבר.

התגורר יהודי בשם רבי מרדכי מייזעלס  (Mukachevo, Ukraine) מסופר: במונקאטש
ה לגוי אחד ו  ז"ל, דרכו היה להלוות כסף בעד סכום, ובזה מצא כדי פרנסתו. פעם ל

שהיה קצין בצבא, ובהגיע הזמן לא שילם הגוי את חובתו. רבי מרדכי הפציר בו כל 
ם חובתו. והנה מלבד ר' מרדכי היה הגוי חייב לעוד כמה אנשים, וכולם העת שישל

ד, ולא היה לו מה לשלם, עד שמרוב שברון לבו הרג הגוי את עצמו. הפצירו בו מא
משפחתו של הגוי העמידו את ר' מרדכי לדין בבית המשפט, וטענו שהקצין איבד 



דאג מאד, כי שכמעט אין מת שר' מרדכי היה מפציר בו כל העת. ר' מרדכי חעצמו מ
 לו סיכוים לצאת זכאי במשפט, במיוחד שמדובר בקצין מהצבא.

חבריו יעצו לו לנסוע אל רבינו. הוא שמע לעצתם, ונסע אל רבינו, וסיפר לו כל 
המאורע. אמר לו רבינו: שיסתכל היטב בצורתו, ובשעת המשפט ידמה צורתו 

גיע עת המשפט, התחיל הקטיגור במוחו, ועל ידי זה בוודאי יהיה לו נצחון. כשה
שהיה שונא ישראל מובהק להגיד טענותיו, ובתוך דבריו דיבר נגד היהודים. חיל 
ורעדה אחז את ר' מרדכי, ולא עלתה בידו לחשוב בצורת רבינו כהוגן. אחרי שהזיע 
ויגע הרבה עלתה לו לחשוב על צורת רבינו באופן בהיר, ומיד התחיל הקטיגור 

א היה יכול לדבר עוד. אח"כ הפסיק השיעול, והתחיל לדבר שוב. להשתעל מאוד, ול
אבל כשר' מרדכי חשב בצורת רבינו, השתעל הקטיגור מאוד מאוד, והשופט אמר 
להפסיק את המשפט לזמן מועט. אחר ההפסקה התחיל הקטיגור שוב להגיד 

ב, טענותיו, ושוב עלתה בידי ר' מרדכי לחשוב בצורת רבינו, והקטיגור השתעל שו
כל פעם שאתה מתחיל לדבר נגד היהודי, בוודאי אמר השופט: "הנך רואה מה נעשה 

 אינני רוצה לשמוע עוד את דבריך, והנני מבטל את כל המשפט". .יש דברים בגו

 פטירתו

ביום פטירתו צוה רבינו לקרוא להשמש, ואמר לו: "הנני מבקש שתכריז בעיר שהנני 
ת לביהמ"ד לומר תהלים בעבורי, אפשר וועט מען מיך אויס מבקש מכל אחד ללכ

געלאזט א רגע אין פר יודען, איך האב נישט אאבעטין, איך בין א געטרייער בעטער פ
 סאיז שוין לאנג ווא ,רבי ווי איך, אזוי ליעב יודען אשע תפלות, אזיטאג פון יוד

 יודען האבין גיהאט, השי"ת זאל העלפין זיי זאלן נאך האבין".

ן זיך כל בניו ונכדיו עמדו סביב רבינו, ואמר רבינו: "דיע קינדער זאלן האבין צוויש
תלמידי חכמים מרבים  ,שלום". אח"כ אמר: "אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא

שלום בעולם", וסיים כל המאמר. וכשאמר רבינו 'ה' יברך את עמו', עשה תנועה עם 
 ', אז יצאה נשמתו בקדושה ובטהרה.ידו, ורבינו וכל בניו סיימו ביחד 'בשלום

 )שלשלת קאמארנא( 

 צאצאיו

רבינו השאיר אחריו דורות ישרים ומבורכים, ואלו הן: בנו הרה"ק רבי מנחם 
. הוציא לאור את הספר בן ביתי (Dobromyl', Ukraine) מאניש זצ"ל מדרובומיל

. (Borysław, Ukraine) עה"ת ח"א מרבינו. בנו הרה"ק רבי אברהם מרדכי זצ"ל מבוריסלוב
יעקב משה זי"ע. בנו הרה"ק רבי פנחס נתן מרידיק  בנו וממלא מקומו הרה"ק רבי

(Rudkî, Ukraine) צ"ל. בתו מרת ציפה הינדא טשיפא ע"ה, אשת הרה"ק רבי יהודה ז
 (Nagykálló, Hungary) בוצבי טאוב זי"ע אב"ד ראזלא, נין הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאל

זי"ע, ונכד הרה"ק רבי משה מסאמבור זי"ע, הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב 
 דה צבי העמרלינג זצ"ל אב"ד ראזינטובזי"ע. ובז"ש אשת הגון רבי יהו

((Rozhnyativ, Ukraine בתו מרת פרימט ע"ה, אשת הרה"ק רבי משה זצ"ל, נכד .
 מישלאן זי"ע.ערהרה"ק רבי מאיר מפ

 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

 יצא לאור ע"י בנש"ק הרה"ג רבי חיים יעקב סאפרין שליט"אשלשלת הקודש מקורות: 



 מגיד משנה לנוער
 טעם מצות שמיטה

 "כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'"
שבת בראשית אזוי ווי עס שטייט ביי רש"י לשם ה', שרייבט . ב(:)כה

אז דער בשם מהר"י אברבנאל דער כלי יקר ברענגט . י(:)שמות כ
אייבישטער האט שמיטה איז צו געדענקען אז דער  תמצופון תכלית 

, שבת בראשיתן דאס איז אויך דער טעם פון וא .באשאפען די וועלט
ה טיער עס איז שווער פארוואס איז שמאב .חידוש העולם צו ווייזען 

 ווי שבת איז נוהג אין יעדען פלאץ.נישט נוהג אין חוץ לארץ, אזוי

 דער אייבישטער האט גערוהט אין זיבעטען טאג
 רץ ישראלא ארען שבת איןווען עס איז געוו

אז דער  יז(:)שמות לאפארשטיין אז דאס וואס עס שטייט קען מען 
טען טאג, אין וועלכע שעה איז יאייבישטער האט גערוהט אין דען זיב

איז דא שבת קודש, איז שוין ארץ ישראל , ווייל ווען אין דאס געווען
, אז די נאר דער ענין איז. גאלענדער וואס דארט איז נאך פרייט

 יב(:)דברים יא עיקר בריאה איז וועגען ארץ ישראל, אזוי ווי עס שטייט
. "ארץ אשר ה' אלקיך דורש וגו' מראשית השנה ועד אחרית שנה"
ווען אין ארץ ישראל  מיינט "ביום השביעי שבת וינפש"מט אויס אז וק

 איז געווארען דער זיבעטער טאג.

 רץ ישראלאיז נאר אין אמצות שמיטה 

איז לכאורה אויך  "ושבתה הארץ שבת לה'"דאס איז פשט אין פסוק 
לשם ה' כשם שנאמר אין חוץ לארץ, פארדעם זאגט דער פסוק 

וואס כביכול לשם ה', אז דאז רוהען אין שמיטה איז בשבת בראשית, 
ן אזוי ואמראשית השנה ועד אחרית שנה. ארץ ישראל דורש ער איז 

וי די שביתה וואס דער אייבישטער האט גערוהט ווי שבת גייט אזוי ו
 אין שמיטה, אזוי אויך איז שמיטה נאר שייך אין ארץ ישראל.

 )מגיד משנה תשמ"ב(



מען  .כ(:)כה "וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע וגו'"
ואלט געדארפט שטייען וואס וועט מען ו דארף פארשטייען, עס

טע קען מען דאך עסען וואס יל די זיביאר, וויי אכטעעסען אין די 
 מען איינגעזייט אין די זעקסטע יאר.

 נישט דאג'ן אויף מארגען

איינער וואס זאגט וואס וועט ער  )סוטה מח:(עס שטייט אין די גמרא 
ווייל איז ן דער טעם וא '.קטני אמנהעסען מארגען וועט אנגערופען '

דער אייבישטער א ארעמאן וואס האט נישט וואס צו עסען, אויב 
ט דעם אייבישטען אז בן ער לויונט איז ער צופרידען, אייגעט אים ה
 .'ט נישט אויף מארגעןהן ער דאגוא נט וואס צו עסען,ייער האט ה

'ט ער נישט, ער הנט דאגייער דער עושר איז פארקערט, אויף האב
 'ט ער.האויף מארגען דאגוועט ער האבן האט דאך, נאר וואס 

 אויף שפעטערדי טבע פון א מענטש אז ער האלט 

דער טבע פון א מענטש איז אז אויב ער האט א ביסעל איבעריג, 
צו די עלטערע יארען כדי עס אויף שפעטער  קלייגט ער עס אווע

זאל אים נישט פעלען. וועגען דעם די פירות וואס וואקסען דעם 
טע יאר ין די זיבוזעקסטען יאר לייגט ער אוועג אויף די אכטע יאר, א

ן וועט נישט עסען וער וועט זיך פייניגען א, עסען אלע וועט ער נישט
יאר. מיט דעם  ן אויף דעם אכטעער זאל האב, כדי פון דעם
וכי תאמרו מה " ,ט וואס דער פסוק זאגטוט מען זייער גיפארשטי

טע יאר וואס יווייל ער וויל נישט עסען די זיב, "יתעיבנאכל בשנה הש
 איז געוואקסען פון די זעקסטע יאר.

 

 

 



 צייטען פון צדיקיםריא

 הרה"ק רבי אליעזר צבי סאפרין מקאמארנא זי"ע
 כ"ד אייר תרנ"ח

אין די תק"ץ  פון קאמארנא איז געבוירען אין יאראליעזר צבי  רבי
הרה"ק רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל , צו זיין טאטע סאמבורשטאט 

הרה"ק רבי סנדר מקאמארנא א זון פון קאמארנא זי"ע, פון סאפרין 
הרה"ק רבי די טאכטער פון ל ע"ה, ן צו זיין מאמע מרת גיטואזי"ע, 

 .כי מפינטשוב זי"עדראברהם מ

די מרת חנה שרה ע"ה, אליעזר צבי האט חתונה געהאט מיט  רבי
ער האט  .טורקא זצ"לפון נגיד רבי יוסף שענהר טאכטער פון דעם 

בית ט א גאנצע וואך אין ן האט געלערנוגעהאט א קרעטשמע, א
דער שידוך איז שבת. ן איז נאר אהיימגעקומען אויף ו, אהמדרש

הרה"ק רבי אייזיק פאר : רך די פאלגענדע מעשהון דעמופארגעק
סט געווארען, איז ער געפארען פון איין אואיז באוו זי"עשוב טמזידי

ער  .קותדחן ער האט געלעבט אין א גרויסע ופלאץ צום צווייטען, א
אט זיך געפירט אז ער האט נישט געבעטען קיין געלד אדער צו ה

מען, נאר אויב מען האט אים געגעבען וער איז אנגעק אועסען וו
ט האט נמען, אדער אויב מען האט אים איינגעלאדעוהאט ער גענ

 ער געגעסען דארט.

ם גארנישט האיינמאל זענען אריבער דריי טעג וואס מען האט אי
ז זייער שוואך געווארען. ער האט געטראכט ער ן ער איוגעגעבען, א

וועט אריינגייען אין די ערשטע קרעטשמע וואס ער וועט טרעפען. 
אזוי איז ער אריין אין די קרעטשמע פון רבי יוסף. דארט איז 

ן זי וגעשטאנען זיין טאכטער, וואס זי איז אלט געווען עלף יאר, א
ז אריין, האט אים די האט באדינט די קליענטען. ווען דער רבי אי

זי האט געזעהן אויף אים אז ער איז א גרויסער ט, קמיידעל באמער
שנעל איז  .בלאסזייער ער איז  אויף אים אזן זי האט געזעה .מענטש



ן צו ום געגעבען צו עסען אהין האט אוא ,םהזי צוגעלאפען צו אי
 טרינקען.

ן וסכום געלד, א מען פון לעדען א שיינעוגעננאך דעם האט זי ארויס
ם געוואלט געבען, כדי ער זאל איר בענטשען. האט ער ההאט עס אי

מעגס'ט דען נעמען " האט איר געפרעגט: ןונישט געוואלט נעמען, א
ט עאיך ארב" :האט זי געענטפערט "?געלד אן צו פרעגען דיין טאטע

לאסט מיין טאטע דעם וועגען  ,ם צו העלפעןהביי מיין טאטע כדי אי
צדקה פארדעם וואס איך פארשטיי אז ער נייטיגט זיך אין  געבען
ן געפרעגט ומען די געלד אוער זידיטשובער רבי האט גענד ".געלד

מיך  ענטשב"מיט וואס זאל ער איר בענטשען. האט זי געענטפערט: 
האט דער רבי  .אז מיין חתן זאל זיי א ירא שמים אזוי ווי דער רבי"

צו ווערען די מצוה וועסט די זוכה זיי זכות "ב נטשען:אואיר אנגעוו
אבער ער  ן,ענישט האב ואזוי ווי מיר וועסט דחתן מיין משפחה. א 

 ".וועט זיין א הייליגער מענטש

איז הרה"ק רבי אייזיק מקאמארנא ן וזענען אריבער, אחדשים אפאר 
רבי אליעזר צבי, וואס איז דעמאלט'ס זון מען צוזאמען מיט זיין וגעק

נאך בת קודש. שאויף ורקא טעלף יאר אלט, צו די שטאט  געווען
איז איינגעפאלען פאר איינעם פון די חסידים משדך זיין די שבת 

איז  ךן דער שידווא, מיט רבי אליעזר צבייוסף טאכטער פון רבי 
 ,אהיים קאיז צוריהרה"ק רבי אייזיק מקאמארנא ווען  געווארען.

פון דעם שידוך. אבער זי האט  האט ער פארציילט פאר די רעבעצין
א קרעטשמער זאל זיין דער שווער  - בשום אופן נישט מסכים געווען

ן האט וא ,המען צוזאמען מיט די כלודער מחותן איז געק ?פון איר זון
ווען ער האט  .האקען דעם שידוךפזיך באקלאגט אז מען וויל א

, האט ער ן אז די רעבעצין וויל בשום אופן נישט דעם שידוךגעזעה
וויל, מען זאל רופען דעם חתן אבער דער  ,איר ווילט נישט" געזאגט: 

האט אים דער  ,מען האט גערופען דעם חתן. ווען ער איז אריין ".חתן
ווילסט פארשעמען מיין טאכטער  וזאג נאר, ד" :חותן געפרעגטמ



ך אי ,ושלום סהאט רבי אליעזר צבי געענטפערט: "ח "?כלהדיין 
האט רבי יוסף  .איך פארשעם קיינעם נישט" ,חלילה פארשעם נישט

איז שידוך ן דער וא ",שידוךוויל דעם חתן איר זעט, דער : "געזאגט
 געווארען.

ן די חסידים פון די שטאט ראצפערט גערופען רבי עאיינמאל האב
דער רבי איז געבליבען  .מען צו זיי אויף שבתואליעזר צבי, ער זאל ק

האט  ,ווען ער איז אוועגגעפארעןערד. דריי וואכען אין ראצפ
פון דארט איז  .ןעגולדבאטראפען די פדיונות געלד דריי טויזענד 

ער איז קארלסבאד, דער רבי געפארען מיט זיין משפחה קיין 
ן דעם שוחט, צוזאמען וגעפארען מיט זיין משפחה, די משמשים א

דרייצן מענטשען. די באן פון ראצפערד ביז קארלסבאד האט 
זיי זענען  וביי יעדען פלאץ ווא .ןעגולדנדערט וגעקאסט פינף ה

 מען רבנים מיט חסידים זיי מקבל פנים זיין.וזענען געק ,אריבער

יעקב ר'  צ"ההרהאט  ,ארלסבאדקמען אין וווען זיי זענען אנגעק
כדי ן עגולדנדערט ומען דארף נאך פינף ה :געזאגט משה זצ"ל

ואס זיי גייען אנשטייען. האט דער פאראויס צאלען פאר די פלאץ ו
: ן דער רבי פארציילטוא ".גלייב מיר איך האב נישט: "רבי געזאגט

מען צו מיר א יוד וואס דארף אויף וטאנציע איז צוגעקסביי איין "
יוד געבעטען אז ער א טאנציע האט סאנדערע אן אין  ,הכנסת כלה

ן, עס איז דארף געלד אויף צרכי רפואה, האב איך זיי אלעס געגעבע
 זוואס וועלען אונ: "האט דער זון געפרעגט ".מיר גארנישט געבליבען

: אט דער רבי געענטפערטה ?"אן געלדד אקארלסבן אין האיעצט ט
 ".דאארלסבדער אייבישטער געפונט זיך אויך אין ק"

ן האט אים וא ,צום רבי'ןא גביר מען א יוד ונאך שבת איז געק
. גלייך האט דער רבי געשיקט ןעגולד טטויזענפון פדיון א געגעבען 

ם הוואס דער חסיד האט אי ם דערציילטהן האט איורופען זיין זון, א
ט שוין אז עס איז דא א סן האט געזאגט: "די זעהוא ,געגעבען

 )בית קאמארנא( ".דאקארלסבבאשעפער אויך אין 

 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
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 ירושלים ת"ו
 

 
 ו"יה אלחנן האלפרין הבח'

 לרגל אירוסיו עב"ג בשעטו"מ
 

 הי"ו קאלאדני דדוברוך  הבח'
 עב"ג בשעטו"מלרגל אירוסיו 

 
 הי"ו בראדי אליעזר 'חהב

 עב"ג בשעטו"מלרגל אירוסיו 
 



 


